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I dni I Wam tej pomocy odmawiaią. OdmaWARSZAWA, (PAP) - Ambasador R zamiarem asymilacji
przesiedleńców niemiec· 1nia traktatu pokojowego, który by nie uc„,y~
włają, bo większość komendy policji pozosta- f. w Londynie J. l\fichałowski
wystosował kich z miejscową. ludnośc~ą. niemiecką...
· zadość postu.la.tom niemieckich rewizjonistów
je w zmowie z bandytami, którzy Was napaw dniu 9 grudnia br. do Foreign Office
Rząd Polski w swej nor.ie do Sojuszniczej B.~ w przedmiocie granic Nie~ec_.
dli. Zamiast pomocy proponują Wam pośred- notę na.stępującej treści:
dy Kontroli w Berlinie z dnia 23 patdziernika.
Skutki tolerancji brytYJskich _wła~ _okupe.nictwo. pasera. - hurl~w?ika, który uzbroił
„Rząd Polski przyją.ł z ui.dowol_eniem do wia- 1947 r. Nr 24,4-86-47 mia.l zaszczyt z-,rócić uwa. eyjnych wobec działalności organiz8:CJ1 1 011ób,
bandytow I ktory namowił bandę do napadu ' domości oświadczenie zawarte w nocie Foreign gę, na dzia.łę.lność całego szeregu organizacji, przeciwdziałających procesowi asymilacji przena Wasz .dom „nadał" mówiąc żargonem Office z dnia. 2 listopada 1948 r. Nr C. których celem je1:1t przeciwdziała.nie procesowi 8iedleńców z miejse.ową. niemiecką. lndnoś~i~ .i
złodziejskim - Wasz ~o!», bandy~om.
8166-3701-18, że dążeniem polityki Rządu Jego asymilacji przesiedleńców niemieckich z niemiee rozwijających system~tyczną. ak?;t~ rewizJoni·
~ystarczy ~rzypommec sobie bu~g wyda- Królewskiej Mości jest uymilacja przesiedleń- ką ludno~cią miejscową 1 rozpala.nie, niebezpiecz styczną., - sprawiają., ze na. ~ereme ~trefy bry'.·
rze~ na tereme Indonezji i w Radzie Bezpie- ców niemieckich z miejscową ludno,cią niemie- nych dla dzieła .utrwalenia. pokoju, tendencji re tyjskiej można jui zetknę.t 111ę 5 tak cha.rakte
czenstwa, a nie trudno będzie się przekona~. cką. i że Rząd Jego Królewskiej Mo6ci nie bę· wizjoniBtycznych.
rystycznymi wypadka.mi jak np. ma.nifest&cj&
!te ta.kie właśnie nieszczęście przydarzyło się
. ·
.
.
Bi 1 t ld
..o-•n 14 9 1948 r
Jl
dz1e tolerowal dzia.łalno6ci politycznej przesieRzę.d Polski ma· zaszczyt ZWT6cU uwagę Rzia.· zorga.nizowa.na w
e e e w .......„
··
•
1
1 d
na~:~o:ch!.:::i~ iadnych pozorów, bez pr6· dl811ców n_iemiec~ich, o ile ona bęchie wykra- du Jego Królewskiej Mości na działe.lnośt no- przez pastora. Knees'&, który wezwał pnesieby posrokanla nawet Jakiegokolwiek pre- cza6 „poza gramce
obiektywnego wyrażania wej organizacji przesiedleńców „Interessenge- dleliców do biernego oporu przeciw władzom
teksłu - wojska holende~skle wtargnęły w j' opinii"
meinschaft der Ostvertriebenen", która, wbr?:" okupacyjnym.
ki
głąb Indonezji, 1:ajęły przy pomocy desantu
Biorą.c pod uwagi) powytsr.e
ołwi&dczenie, 11wej wprowadza.j'łcej w błfłd .nazwie, ?'OZWIJ&
W tym wypadku( gdy ma.nifeets.cj&. bJ'.ł~ 8 ł elotniczego stolicę kraju, Jogjakartę, uwięziły I Rząd Polski uważa za konieczne EWTóci6 uwagę wyrafoą akcję polityczną.''.
rowana. bezp~śr~dnio prze~l:w ~rytyJskieJ V: a·
prezydenta Republiki IndonezyjsWeJ Saekar-1 Rządu Jego Królewskiej Mości na działalnoś6
Członkowie tych organizacji, cieszących sit ~y okupacyJ~eJ -: funkcJOn?'nusze brytYJSCJ
no, szereg ministrów i polityków indonezyj- ! organizacji i związków na. terenie brytyjskiej poparciem brytyjskich władz
oltupacyjnych, mterwemowali, co Jednak ru~ powstrzymało
~kich I: korzystając z przewagi sił, zapuszcza j strefy okupacyjnej Nie~iec, kt6re pod rozmai· zwołują konferencjf, określone mianem „Parla.- pa~to~a. Kneesa od nawoływama ob?cnych . d~
Jl! swoJe ~agony coraz dalej w głąb_ ~epubll- 1 tymi pozorami rozwijają. a.keję polityczną, po- mentu. Przesiedleliczego' •.
w?ęc1a go w obronę przed władzami brytyJski·
ki: okupuJąc wciąż nowe miejscowosc1 na Ja- . zostają.cą. w wyraźe.ej sprzeczności z zadekla- . Uczynił to m. tn. radca. duchowny Goebel, na.- IIll.
Wie, Sumatrze I Madurze.
wohtjąc na manifestacji w Ruthen do nieuznaRzlłd Polski zmuszony . jest również zwrócl4
1 rowanym przez Rząd Jego Królewskiej Mości
Wojska holenderskie korzystają z pomocy
uwagt Rzlłdu Jego Królewskiej Model n& okoli1
amerykańskich instruktorów, uzbrojone są w
„
czność, i:e brytyjskie władze okupacyjne nie tyl·
amerykańsk_ą broń, w amerykańs~e. armaty,
~na
ko nie przeciwdziałaj• denuncjacjom niemieckim.
w amcrykanskie czołgi I amerykanskie samo'
'f
I
które wykraczają „poza granict obiektywnego
loty, craz rozstrzeliwują Indonezyjczyków
ł
wyrażania. opinii'', lecz publikacje tego rodzlt.przy pomocy amerykańskiej amunicji. Weju tolerują, a niekiedy nawet pokrywa.jlł właa
dlu_g , informacji opublikowanych" przez ame·
WARSZAW A PAP. - GENERALISSIMUS
MOSKWA, 25. 12. 1948 r.
nym autorytetem.
rykanską gazetę „Balt!more Sun Stany Zje- . STALIN NADESŁAł. NASTĘPUJĄCĄ DKProszę przyjąć wyrazy wdzięczności za
Ambasada. ma. zaazezyt przedsta.wi6 taki wydnocz~ne Ameryki Połnocnej dostarczyły w . PESZĘ:
.
życzliwe pozdrowienia i powinszowania, nade padek karygodnego wystąpienia niemieckich re~t~:rum doi;rrle dla H~~an~~ d:lał 1a~u- i! „Do Komitetu Centralnego Polskiej Z.jedno słane mi przez Kongres Zjednoczonej Partii wizjonistów na łamach licenejonowanego przez
~~~ ::,wz~oj:,:.:C1:imlębom:1 n!nk:ot: ~:o:i czo~ej Partii Robotniczej - Bolesław Bierut Robotniczej w dniu moich imienin
władze brytyjskie czasopisma. ."~ozialdemokrat",
lionów dolarów, czołgów 1 innych maszyn bo-' i Jozef Cyra,nkiewłcz - Warszawa.
(-)J. Stalin.•
w?bec którego_ władze brytyJskie za.jęły 8 tanoJ!lwych na kwotę 16 milionów dolarów i t. d.
111111111111111111111111
wisko, które me tylko narusza dek.le.rację pocz.
Poza tym USA szeroko finansowały Holen~
damską. i dyrektywę Rady Kontroli Nr 40, lecs
drów w ramach tak zw. planu Marshalla.
nadto stanowi niebezpiecznlł podnietę dla. nieKapitaliści amerykańscy nie czynili tego
mieckich kół rewizjonistycznych.
dla plęlmych oczu Holendr6w, tylko w rachu
o polityczno-gospodarczych zadaniach Węgier
Szef Polskiej . Mil!ji Wojskowej .,,. Berlinie
bie na to, że przy pomocy wojsk holendergen. dr J. l'ra:win, złożył w tej ~prawie notę
skich oraz przy pomocy 1:drajców narodu inBudapeS'Lt (PAP), Prezydent Węgier Sza·
Prezydent zwrócił na wstępie wywia<:llu u· głównodowodzącemu w brytyjskiej strefie oku·
kasit5 udzielił wywiadu przedstawii.clelowi wagę przede wsizystkim n.a ~ Zjednoczedonezyjskiego spośród burżuazji indonezyJ- tygod-"·a ,,Fuggetlen Magya-~~g", ~ któ ni id
.
.
.
k'"1asy pacyjnej gen.· Sir Brian, H. :Robertsonowi, nr.
· t L-'dł
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~"".>Lo<1
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a
eo1<>gicznego 1. ol'ga:ni-zacyJnego
k
skiej uda im się opanowac· przeb oga
e ~o a rym nakreśl.ił
najważ!l!!ejsze zadania państwa
b0 t .
.
·t6rą. otrzymał odpowiedt doradcy politycznego
ropy naftowej, pokłady rud rzadkich metali w roku
_
ro
;mczeJ.
E. Steela., udzielonł z polecenia głównodowo1949
oraz plantacje· kauczuku, w które obfituje In
Jednym z naipjlniejszyeh mdań, stojących dzę.cego.
·
donezja.
•
przed Rządem w 1949 roku, jest uregiulowa·
Nota. doradcy politycznego stwierdza wpraw·
Po napadzie dokonanym prze!: Bolendrow
nie stosunków pomiędzy państwem a kościo dzie llłusznie że publikaeje niemieckie winny
· prze_dstawlciele
Republiki
Indonezyjskiej
i;
łem katoJtdcim
by6 dokon~a.ne „w sposób obiektywny i nie
zwrocill się do Rady Bezpieczeństwa I! prośwykonały zobow1'ązan;e
Rząd
Demokracji LudOWeJ na Wi:grzech obliczony na rozpalanie uezu6 nacjonalistycz·
bą o ~omoc I poskromienie holenderskich an
'
zapewnia pełną wołillość sumienia 1 nie łYW'I nych".
gresorow.
bdnych wrogich uc-ruć do kościoła. nie moStanowisko •o "<>te
d d
l't
Płynęły dni na bezpłodnych dyskusjach w
łe jednakże dopuśClć do tego, aby ri>dz1ma
o
s ra . - h
przez o:a c~ po 1 ~?zn~
Radzie Bezpieczeństwa sparaliżowanej przez
reakcJa 1 a.gencl imperializmu ukrywa.Il 51„ g .w .P wie artykułu w „Sozialdemokrat nie
sabotaż ze strony an~lo-amerykańskich ImStosownie do przyrzeczenia przedkon„ m?zo łednak ~rzy?zynit się do zapewnienia. nie· ~11·stów. Ni"e pomagały apele przedstawi- gresowego, PZPB w Pabianicach w dniu pod płMzczyklem k{)śc;ioła, kieirujl\C stamtąd mieckim P.ublikacJ.om obiektywnego charakteru.
peri
- "'
st
k
·
ciela Republiki Indonezyjskiej oraz reprezen 27 grudnia o godzinie 10.3P ukończyły pro- ataki przeciwko państwu 1 .masom praeuJąanowis o .to Jest nadto sprzeczne z usta.wt
tanta Związku Radzieckiego d-ra Malika.
dukcję 4.200.000 metrów tkanin ponad cym.
Ra~;r K~ntro~i Nr 40, Jrróra uznaje krytykę de·
Lud W"glerskf
- podkreślił Prezydent cyzJt SOJuszn1czych przez N'iemc ów za me
· d opu·
W międzyczasie woj ska. hoIen d ersk ie b ez- plan. Przez pozostałe do końca roku 4 dni
""
- marsz w g ł ąb In
karnie kontynuowały swoj
- PZPB wyproduku1'ą jeszcze 600.ÓOO me- ma dOśĆ tego, aby pałao arcybiskupa szłer •~zczaln~.„
·
donezji.
gomu był podporą i punktem zbornym dla
Zupełnie niezrogumfa.ły dla. Rzłdu Polskiego
Dopiero w dniu 24 grudnia br. Rada Bez- trów, tak że w sumie dadzą Państwu całeJ a.nłydemokratycznej działalności w kra jest pogląd władz brytyjskich w Niemczech,
pieczeństwa uchwaliła 'Z głosami anglosaskiej 4 .BOO.OOO metrów tkanin.
fo,
które nie dopatrzyły się żadnego wykroczenia
większośęi rezolucję, w~ywającą obie strony
w nawoływaniu na. łamach „Sozia.ldemokrat' •
walczące
w Indonezji do natychmiastowego
do uzna.ni& za nieważne i pozbawione skutków
zap!"zesta?ia działań wojennych - do wyco·
prawnych (null and void) porozumieJ1, osiągniQfama woJsk na pozycje zajmowane w czasie
tych przez mocarstwa sojusznicze w Teherania
trwania rozejmu. Rezolucja '!ezwała poz~
pozwala Da odrodzenie OiemieckiegQ. imperializmu
Jałcie 1 Poczdamie, na. których opiera. sit po.
tym rząd holenderski do zwolnienia z aresz-1
Rezolucra
protestacyjna
polskJeJ"
emivracii
we
Francy"j:
wojenny układ stosunków w du.tej Ćzęśct Eurotu prezydenta Republiki Indonezyjskiej d-ra
is'
py 1 innych częściach ~a.ta.
·
Soekarno I innych indonezyjskich przywód-1 PARYZ PAP.
Emigracja polska we wie Zagłębia Ruhry, wyrażone przez min. Mo . Art kuł stwi dz .
.
.
ców politycznych, aresztowanych w dniu 18, Francji w dalszym ciągu protestuje przeciw dzelewskiego na sesji Zgromadzenia General wy b[d ·e 'al ęr ~J~'l' z~ 1,trakt~~ pokoJ<>grudnia w czasie napadu I okupacji stolicy ko oddaniu Zagłębia Ruhry w ręce ka pita- nego ONZ.
sta '. zi • mi , -;-ar o b rapieru na
r!m zolndonezji Jogjakarty.
listów niemieckich.
Niezatarta w naszej pamięci męka miliome na~isany_ - z Y zywo przypom:na ar:
Z'=l.miast podjęcia środków represyjnych
Obywatele polscy w Metzu, członkowie or nów ofiar ostatniej wojny, niesłychane ponl- gume~t~~Ję hitlerowską. przeciw. traltt_a~ow1
wobec napastników holenderskich Rada Bez- g~niz~cji POI:r;ocy Ojcz~ź~e_, Związku. Ko- zenie godności ludzkiej. i ciosy, zadane wszy ;f~:~· 5 temu, by na.rody, któr? l'loz!łY m1li~ny
pieczeństwa przekazała wykonanie rezolucji b1et 1m. Marn Konopmck1e3, oraz Związku stkim narodom europeJskim, a w szczególno
ł w wa~ce z b~rb°:rzyństwiem hitlerowskim,
w . ręce talt zwanej „Komisji Dobrych Usług", Polaków b. Uczestników Ruchu Oporu, u- ści narodowi polddemu - nakazują nam wy 1
1 mog Y .prz?Jś6. oboJętn.10. w_obec nowych_ wybryzłożonej z przedstawicieli USA, Australii I chwalili rezolucję, która głosi m. in.: .
rażenie kategorycznego protestu przeciwko kóW: niemieckie~ rew1zJom~t6-w wz~awi~ją.cych
Belgii.
.
„Zagłębie Ruhry było zawsże arsenałem decyzjom państw anglosaskich, które pozwa- haniebne tra~ycJe met~d .h~tlerows~1ch.
Co znaczy w praktyce to przekazanie całej wojennym niemieckich ·napastników. Popie- łają na odrodzenie imperializmu niemiecRząd Polsln podkre~lil JUZ w nocie szefa Pol·
sprawy w ręce „Komisji Dobrych Usług" nie ramy stanowisko narodu polskiego w spra- kiego, sprawcy tych wszystkich nieszczęść". s11:iej_ Misji Wojskowej w Berlinie, że nie doma·
trudno się domyśleć, gdyż właśnie dział;tlga się bynajmniej ograniczenia wolno§ci prasy,
1
no~ć owej Komi~ji, a zwłaszcza amerykań- munistów z rzl\du Republiki lndonezyjskieJI dy, a w szczególności narody Azji na wieść 0 l~cz zapewnienia odpo:vie~nich ~rodków . przeskich jej członkow, doprow~dziła do takiego i organizowali wojnę domową przeciwko ln-1 bezczelnej I krwawej agres,ji holenderskiej.
ciw. karygodnym naduzyc1om teJ wolności.
stanu. rzeczy, !a.kiego świadkami Jesteśmy dowl indonezyjskiemu pod pretekstem „walOddanie sprawy na.paści holenclerskiej na
Biorąc pod uwag! nie~ezpieczeństwo, wynika.ob.ecme. KomlsJ_a tolerowała blokadę_ Repu- ki z komunizmem". Wszystkie te poczynania Republikę Indonezyjską w ręce „Komisji Do- ~ące z ~endencji rewizJonistycznych, ujawniabli!ti ~!ło!1ezyJskiej _ przez Holen_dro~, • co amerykańskich członków „Komisji Dobrych brych Usług" oznacza praktycznie nic i:lnego Jących się na. terenie brytyjskiej strefy okupaum~mozhwlło Rep~błlce I~do?ez~JskieJ im- Usług" osłabiły zdolność obronną Republiki tylko oddanie sprawy bandytów, którzy na- c!jnej Niemi~c, Rząd Polski ma zaszczyt proport potrzebnych Jej matertałow t utrzyma-, Indonezyjskiej I w momencie kiedy sytuacja padli na wasz dom w ręce pasera _ hurtowni s1ć o wyda.me zarządzeń w sflrawie:
nie obronności sweg_:o kraju na koni~cznym - zdaniem amerykańskich kÓł kapitalistycz- ka. który tych bandytów uzbroił i, który „na
Za~azania działalności organizacji · memie·
poziomie. Jednoczesnle zaś „KomisJa Do- 1 nych - dojrzała do działania, na scenę wy- dał" adres waszego domu bandytom.
ekich przesiedleńców, które rozwije.ją dzia
brych Usług" nie tylko tolerowała a!e popie- I stąpiły wojska holenderskie uzbrojone przez
Uratować Republlkę Indonezyjską od tra- łalno~6 polityczną., hamują.cą proces asymilacji
rała uzbrojenie armii holenderskiej i _prak- 1Stanr Zjednoczone.
_ gedii, ~tórą prże~ywa i która jeszcze ją cze-I przes10dleńców z niemiecką. ludno~cią. . miejsco·
tycznie przy"!:otowywała napad H~lendrow na, .Jeslł dziś oficjalni przedstawiciele Stanow ka moze tylko :..fleo-:ydowana wola pdrlotów , wą.
.
ln~o'!JeZJę. Nie ltt~ inny•. jak ~ł~~nie amer:y: Z.J ednoczonych występują oficjalnie na forum 1 inrlonezyjio-kicł> do obron:v swo;iej <>.fczyzny i
Pocil}gnięcia do odpowiedzialności osób wi'·
ka.n;~_cy c~łonk'_'Wi"lo teJ K~ml~Jl podku~Il! \ Rady Bezpieczeństwa_ ze słowami ~otepieniaj oraz p<>sta.wa rałej 1111~tępowe,ł i demokratyczl
nych wystąpień o charakterze rewizjoniczęsc bu~zua~yJnych pr:;:;ywoi:łcow Repubhk1 i pod adresem Holendro~, jest to obłuda. Obłu ne.f opinii świata, która musi narzucić swą ~tycznych w stosunku do czterostronnych umów
lndonezyJskieJ, przyczynili się do usuniecia da wymuszona w związku z niesłychanym wolę i bandv~ i --om imperiallstycz- 1 decyzji 10jdszniczzcb. Goa~ likwidaAii
uaibarchlai Jfdec:5"dowam-ch natrlotów - k~ ob~ .tUf9 QPrDelo wuntlda aaro• n:na.
.&. Jl.
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Depesza do Prezydenta H. P.

Konsolidacja szeregów klasy robotniczej

od Związku Polaków w Danii

WARSZAW A (PAP.). Prezydent lt. P. otrą
mal następującą depeszę:
„Wybrany na Walnym Zjetdzle Delegatów
MOSKWA (PAP.). Tygodnik „Nowoje Wremia" w artykule wstępnym bilansutemacjonalistycznt>, znajd.z.ie drogę, na której w Nakskov Zarząd Główny ZwilłZłtu Polającym pokłosie polltycme r. 1948, stwierdza, iż był to rok dalszego rozgraniczania
dokona się powrót tego baju do obozu na- ków w Danii przesyła Tobie, Panie Pl'ft1'"
sll między obozem demokratycznym I antyimperialistycznym ze Związkiem Ra- rodów, walczących z imperializmem o SO- dencie, zapewnienia, że stać będzie wiernie
dzieckim i krajami Demokracji Ludowej na .czele, a obozem antydemokratycznym cjalizm i demokrację,
przy Macierzy Polskiej, dbając równocześnie
' i. imperialistrcznym, kierowanym przez blok a~gloamerykan~kł. Tygnd~ilt podkreśla,
Ogromnym osiągnlęc1em klasy robotnicze.j
wszechstronny rozwój stosunków, łącz"lz wydarzenia 1948 r. zdemaskowa~y ostllte~zme Istotny chara.kter ?ohtyki kół rzą- i wszystkich pracujących kraJów DcmokracJi 0
dzących mocarstw zachodnich, pohtyld zmierzającej do zachwlam.a fund:.unentów
Ludowej był proces tworzenia zjednoozonych cych nasze wychodfstwo z Polską Odrodzowspółpracy miE:dzynarodowej i siania niepokoju na ca. łym świecie.
Par;ii Robotniczych _ pisze „NOWoje Wre- ną."
---0--Rządzące koła mocarstw zachodnich za- dowej, jako decydu iący czynnik pokoju i mia".
Inaugurowały na rok 19·4,9 nieudolną oszczer bezpieczeńs ~wa.
\.Y ciągli roku dokonało się zjednoczenie
Prognoza pogody
czą kampanię antyradzie cką, związaną z ogło
Ich imponujące sukcesy gospodarcze i po- Komunistycznych i Socjalistycznych Partii
szeniem dokumentów hitlerowskich w szu- 1Ityczne są Eukcesamt sprawy pokoju.
Rumunii, Węgie1 1 Czechosł<>wacjl,
na dzień dzisiejszy
lerski sposób, dobranych i odpowiednio spre- 1 Tygodnik obrazuje osiągnięcia ZSRR i
Koniec r. 1948 przyniósł nowy donlosły
parowanyc.h przez Depart~ment Stanu.
I kra jów Demokracit Ludowej w r. 1948 w fakt - powstała Polska Zjednoczona Partia We wschodn[ej części kraju pochmurno 1
Kampa.m~ ta jak wiadomo - ~ostała dziedzinie gospodarczej, konsolidacji politycz R.GbO~nlcza.
miejscami mgły.
1
przygwozdzona P.rzez radziecką publikację nej i kultury.
Bohaterska walka na.rodu greckiego, wspa
Od zachodu po6tępująoe pniejaśnienla.
„Fałszerze historii" I uderzyła, jak bume:.Nowo;e Wremia" podkreśla, że stosunki niale sukcesy chińskiej armit lu~owej, coraz
TemperatuTa
od zera stopni na wybn:eł'll
ran ~, .w autorów ti;łszerstwa. .
. "
k rajów Demokrarji Ludowej ze Związkiem szerszy rozma;ch walk wyzwnh•nczy~h na.ro.
Koi:iec roku - pisze „NowoJe. Wremii;. -:-- Radzieckim opieraią się na zasadzie całk0- dów azfałycklcb - wszystko to świadczy o do minus 8 stopni na południu kra1u.
przyn~ósł bezprzykładn:y w swoim cymzmie witej równości i poszanow:mia &uwerenności ogromnych rezerwach obozu demokratyczCisza lub słabe w:i<itry z kierunków 1>0fakt Jaw;ie~o od_::zuc~ma przez bl~~ anglo· 1 w: zystkich narodów.
·
nego.
łudnlowo - wschodnich.
?m7rykanski rad,.ieckich propozyCJI rozbroAnalizując rezolucję Biura Informacyjnego
Nadchodzący rok - k't>ńc:Y „Nowoie Wre
Jen .~ych.
.
sytuacii w Komunistycznej Partii Jugo· mia" - winien S'ię stać rok1<:?m ostatecznego
0
Pol!tyk.ę anglosask.ą w c'.ą~" ubiegłego ro- s'awii, ,,Nowo ie Wrem;a" &twierdza, że cały zdemaskowania I izolacji wrogów pokoju i
&
ku - pisze „NowOJe W_:emia - ch.ar~kt~ obóz demokratyczny ŻyWi niezłomną nadzie-1 bezoieczeń>twa międzynarodowego.
Cl
;Jl
"f6 "
• 6
~le ~rach planu Ma~.,, h~lla o;ra~ wysi~i, ję i przekonanie iż Komunistyczna Partia
Przyni~ie on nowe zwycię~twa obozowi
Budapeszt (PAP), Wyd.zlał prasowy M.UU~ -e<rzaJące do odrodzenia imperializmu me· Jugosł.aw!i op i eraiąc się o swe tradycje in· demokracji i socjalizmu.
sterstwa Spraw Wewnętrznych podał do w1&
mwk;~~~Ćńwieństwie da. t:vch ciemnych ma_
~-..~:;-~ „
domośoi a aresztowan:u kardynała Mindchinacji - pis7,e „Nowoje Wremia" - ZSRR I
M~•~!@ . •lllł
~jł.-.RI
~· ,
szenthy,
i kra je Demokracji Ludowe.i wniosły w tym
·. 4 7J
;. t..' :ft ~
X.łW
C'Pll ' ~ T. ~ ~ . ~ ._
Jak stwierdza komunikat, kardynał M.lndroku ogromny pozytywny wkład do dz!leła .
I ~
M k
d0 k
•
d
• t
szenthy aresztowany został pod zall'rutem
0
1
1
0 p .erze gen.
obi::c:my pokoju i bezpieczeństwa m'.ędzynaroaor osa .
o~a
nocn~~o wypa u ~:' m uas ~
zdrad?' stanu, d?ałalnośc:t zmierzającej do odowego - pisze w dal szym ciągu „NO<vro j e
PARYż. (PAP) - Rozgłośnia WolneJ GrecJ1
Niespodziewany wypad oddzi..łów demokraty balen·a Repub1'1k1, uprawiania szpiegostwa
Wremia".
komnniknje, 7.e 7.ołnierze armii demokratycznej cznych wywołał panikę wśród faszystów. .
I i spekulacji walutowych.
Na pierwszym mie!scu tygodnik w:vmienia dokouali nocnego wypadu na. Saloniki. ataku·
uchwały warszawskiej
u:onferendi 8 m!n.1. jąe pozycje nieprzyjacicl~kie na przedmidcia.ch.
i;trów spraw zagran1cznych, która prok!aOddzta'- kawaler jski dotar'do dworca
13
mowa.la Jed:vną EPrawloollwą drogę rozwtą- kolejo 13
i A~
e
zania kwestii niemieckiej
wego w m c„cie.
wakzą z terorem amerykańskich samowładców
Tzw. „mniejszość", jaką tworzą delegaci
Po wykonaniu powierzonych za.da.:6. fołnierze
Moskwa (PAP). Jak donosi agencja Tass, wanych przez władze rządu marionetk<>weao
ZSRR 1 krajów DemokTacji Ludowe!
wycofali siv bezpiecznie na Bfłsiadujące z Balo
w Korei południowej trwają w dalszym połudnlowei Korei.
z.amacza „Nowoje Wremia" - była w roku nikami tereny górskie,
ciągu walki powstańoów.
ubiegłym na forum ONZ rzec:mikiem przy·
Władze południowej Korei starajll się at2u
gniatającej więk swści ludzi,
pragn;:icych
Równoczebie miasto ostrzeliwano z dr.ia.ł,
W pwwin<:jf Denla oddział powstańców m '6 powstanie przy pomocy terroru. W jed·
utrwalenia pokoju
kierując ogie:O. szczególnie na
port, kosza.cy, zaatakował gubernatora tej pro]IVincji, któ· nym tylko mieście Kwandi zostało rozstrzezwiązek Rad:rJecki I kra.fe Demokracji Lu- oraz główną kwaterę trzeciego kotpusu wojsk fa ry, w otoczeniu silne1
eskorty, jechał z lanych 40 osób
dowej występuJą dziś na arente mlędzynaro· szystowskich.
Kwandi do Sunczon Zabitych zostqło 9 po· - - - - - - - - - - - - - - - · - - - •
~··-~~ - '7'~~-------~------------ licjantów, wielu z eskorty zostało rannych.
Wś.ród nich f.zef policj.1 prowincji Denla.
Regularna bitwa został;:i stoczona przez par
wzbudzi podziw wojown :lów wo/naści
tyzantów z oddziałem pollcji.
Partyzanci
popełnionym na br. F. Bernadotte
zdobyli gmach poli<'H w m'. eśc1e powiatowym
Paryż (PAP). Organizacja bojowników wol
ności we FrancJI
skierowała na ręce prot.
Moskwa (PAP). W związku z zabójstwem w konklu:rjl „Nowoje W:rem•a" - sta:;iowi i wz:ęli kilku poldcjantów do niewoli.
W innej miejscowości powstańcy zwolnilii Jolliot-Cur:e depeszę ze słowami wdzięczna- hr. Bernadotte'a czasopismo radzieckie „No jaskrawą l1us ~racj~ metod pracy służby WYz wi.ę:z'. enia pat notów koreańsk ich, areszto- ści i podz.iwu w związku z sukc.e sem pi;ofe
woie Wremfa" stwierd7.a, że ś1edztwo prze· wladowczej gen. Claytona.
sora francus'k' egc w d1.iedzini e badań ene-rprowadzone w tej sprawie wykaT.ak>, :l:e rozgli atomowej,
jemca ONZ w Palestynie zginął z rąk a.gen
Depesza, nawiązując do pokazu urządzeń
tów wSwiadu brytyjskiego,
k1erowa.nego
stosu atomowego licznym przedstawic;elom
przez gen. Claytona.
prasy, stwierdza:
Wśród aresztowanych osób. podejrzanych o
Jednym z najważniejszych marne itów gminy Łódź szeregu obiektów użyteczneści pu
Dzięki ' pańskiemu
oS.: ągnięclu
odbyła !ię
obrad Miejskiej Rady Narodowej w dmu blicznej: budynku na Widzewie przy ul. Szpi
zamordowan'. e Bernadotte'a - pisze dwuty- wczoraj~zym, było sprawozdanie wlcep„ezy~ talnej na cele szkolnictwa powszechnego, go w oczach wszystkich demonstracja faktu, że
godnik radziecki - znajdują się agenci wy· denta Bugajskiego o wykorzystaniu sum z spodarstw poniemieckich przy ul. Francisz- nie ma już tajemnicy energ'i atomowei".
-o--wiadu brytyjskiego Nirnrł i Goldfoot.
dotacji Rady Państwa na akcję remontową kańskiej, Lawinowej i Wojska Polskiego 108,
Pierwszy ~pośród nich jest b. kapitanem Zarządu Nieruchomości Miejskich. Na iikcję z przeznaczeniem tych terenów dla Miejskich
an"'ielsk'.m który w cią gu wielu lat działał tę z preliminowanej sumy 149 milionó 'I zł Zakładów Komunikacyjnych i pod budowę
Okręgowa Komisja Związków Zawodopod pseud~nimem , Leopard" .
w!~at~owano ogółem na r~monty ponac' 131 buynków szkolnych.
.
' .
.
. .
m1honow zł. W ramach teJ sumy wyka'lano
.Przyjęto wnio~ki odn~ś r:ii e. przeka~ania Mi-1 · wych w Łodzi przypomina, że w dniu 29
W!konu1ąc polec~me '?laJ":tona Nimn przez
remontów ogólnych, naprawiono 32S da- n.1ste~stwu. O~\'llaty M1e.i~k.1ego G1mn. Ku- gruc!nia 1948 r. o godz. 9.30 w sali OKZZ
pew1en czas rozw:Jał ozywioną d21ałalność chów (na 430 zaprojektowanych), napr awio p1eck~ego i. L1c.eum .Ad~m:stra.cyjnego przy przy ul. Tnmuntta 18 odb d ·
•
w Syrii wśród plemion beduińskich. Następ no 35 studzien (na 71 zaprojektowadYch), ul. Lipowe3, G1mn. 1 Liceum 1m. Tadeus7a 1
• •
•„ . ę zie się k on f e _
Kościuszki
i
Domu
Dziecka:
„Rejmontów;
rencJ;z
udziałem
Po~1atowych
Rad, Zanie przeniósł się on do Palestyny, gdzie [ przeprowadzo:io 13 lnstalac)i . wod'oc!ągo~c.h
zajmował się akcją szpiegowską i dywersją (na ~ za~roJektowanych) 1 Jedną msta • ac1ę ka". Izba zatrzyma6 dla nieletnich przeka- . rządow O![ręgnwych i Zarządów Oddziapod kierownictwem szefa miejscowego od. kanahzacyJn~ (na 7 zaprojektowanych): Re- zam: została władzom centralnym, a tym sa- · łów Zw. Zo wo~owych z następującym podz'.ału wywiadu brytyjskiego płk. Charteri- manty powyzsze wykonano w termtnrn do mym wyszła spod opieki Wydz. Opieki Spo- rządki e m obrad:
sa
15 grudnia r. b.
łecznej.
1) Referat
Zn c
.
z·Je d noczen1a
'
Zwolniono od podatku wody mineralno ..
.
·
" a zenie
Do Nowego Roku zostaną zużytkowanr' po
lecznicze.
Gold~oot począt}to"."~ pracował .w :U:11~ zostałe kwoty.
Partu Poht~,cznych dla ruchu zawodowepołudmowo-afrykanskleJ! ied.nakowoz pó;:meJ
Rada przyjęła wnioski o nowelizacji st~tu
Wobec złożenia mandatu przez Tow. Lo- go w Polsce ·
z roZ'kazu Claytona Wy)echał do Pales.yny, tu podatku hotelowego od spożycia od r sów gę - Sowińskiego, powołano na wniosek
2) Sprawozdanie z d-iiałalności OKZZ.
gdzie śC'iśle współpracował z N'mrim.
i od środków reklamy.'
'
Łódzkiego Komitetu PZPR I-go sekretarza
3) Dyskusja.
Zabójstwo br, Bernadotte•a
stwierdza
Powzięto uchwałę o przejęciu
na n:ecz Komitetu Łódzkiego, tow. Dworak_owskiego. I 4) Wfllne wnioski.

oznacza umocnienie pozycji demokracji i .socjalizmu
W Walce 0 pokój j p0m}1ŚIDOŚĆ IUd ÓW
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Daleko ·od Mosk-w-y
Wracajcie do l'jowińska, ucieszę was:
znalazł się na kuli ziemskiej jeszcze jeden
pracownik aprowizacji, i zdaje się nie głupi i nie oszust. To wasz nauczyciel - ordynans uwikłał was!„.
Kiedy Lieberman powrócił z Rubieżańaka Batmanow nie odkładając podzielił
wydział aprowizacji na dwie części. Wezwal do siebie obydwóch pracowników i na
nowo przedstawił Liebermanowi Fedosowa:
- Zapoznajcie się, a potem zaczniem:
szukać w waszych śmieciach.
Fedosow opowiedział iokładnie, jak wygląda zaopatrzenie na' punktach. Nie zrobił jednakże ani jednego wypadu w stronę
swego byłego zwierzchnika, ani razu nie
powołał się na niego, ale to co mówił smagało jakby po twarzy ....iebermana.
Na budoWl·e brak było wielu rzeczy: rur,
zasówek, muf, aparatów do Spajania, elektrodów do SpaJ·an 1·a, podwodn,rch kabli,
płynnego szkła, bitumu i innych materiałów. Fedosow trzymał przed sobą ogromny
rejestr i zdawało się,. że będzie bez końca
wyliczał wszystkie brakujące materiały.
Każdy artykuł w rejestrze Fedosowa pooia
dał swoja dłu.e-a zagmatwaną historie. Ru-

j

Iry, zasówki, części sprzętu stacji pomp były związane

z zamówieniami z Ministerstwa Handlu Zagranicznego i nie mc,żna
było liczyć na szybką doota~ę. Niek ~óre
materiały były zamówione w fabrykach po
łożonych na południu kraju i już w pit"rwszych dniach wojny zawieruszyły się w d!o
dze. Obecnie fabryki te zostały ewakucwane na Wschód i wypu:;izczały produkcję wy
łącznie dla frontu.
Fedosow w swoim sprawozdaniu stolrał
się dać faktyczny obraz, nie ukrywał 1>icze
go i był ogromnie ciekaw jak naczetnik
ustosunkuje się do jego informacji. O~ekiwał burzliwej reakcji. Ale twarz Wasylego Maksymowicza wyrażała tylko mrngę
i us.ilną pra.&:ę myśli. Był zadowolony . że
wreszcie miał jasny obraz tej zagmatw„nej
gospodarki technicznej„ którego tak barA-- b ł
b k J
b
'l ł ·
ULN
y O mu ra .
UŻ O mys a pierwsze
S·rodk1· zaradcze ·
Lieberman, który stał jak człowiek ruesprowiedliwie dotknięty przez los i ludzi,
próżno czekał, że gromy i błyskawice spad
ną na jego głowę i niep:Jtrzebnie szykował
sobie długą mowę obrończą. Wasyli Maksy
mowicz wezw8.ł sekretarza, podyktował mu

krótki rozkaz o zorganizowaniu nowego od
działu P?d kierownictwem Fedosowa, który z miejsca podpisał...
- Jeszoze j~dno pytanie, towarzyszu na
czelniku powiedział Fedosow apro~acja posiada wspólny bil.ans i w~J?ólną
fmasową gospodarkę. Prosimy zrob1c podział .i pod tym względem.
Czując, że Lieberman będzie na początku p:::-zeszkadzał Fedosowowi - Batmanow
wydał telefoniczne ,z~rządzenie odnoonie .tego, a~y n~wy odaz1ał był na samodzielnym b1lans1e.
Główny buchalter protestował: obecnie
nie można tworzyć nowych oddziałów, należy czekać do ukończenia roku sprawozdawczego. w ogóle zaś będzie lepiej powstrzymać się z tym, gdyż to posunięcie
nie jest na rękę buchalterji.
_ Ale za to przyniesie korzyści budowie. Kiedyż wreszcie zrozumiecie prawdę,
że wasza buchalteria istnieje dla budowy,
a nie odwrotnie. Nie chcę czekać na wasze
3prawozdanie. I proszę mnie mmej str a ·
.
.
.
.
SZYC waszą buchaJteną, gdyz Wezm ę się do
· · l· zro b ię
' ze
· ru· b ę d zie " t raszna Id·z
11ieJ
v .
~
••
cie, zaczynaJcie rozdział waszego maJątku
- po~ed.~iał Batmanow . do .naczelnikó':'
~prow1za~Jl. - I p:o~zę m1 .r...1e urządz~~
zadnych mtryg, am f1gh. Mozec1e me łubie
jeden drugiego, czuć do siebie antypatię i
1 inne gwałtowne uczucia, ale przy pracy w
0

•

• • •

Ibow1ązani Jestescie sobie

wzaJemnie poma-

gać, a nawet jeśli to będzie potrzebne dla
dobra interesu - nawet całować się. Nie
daj Boże, abym usłyszał, że wy za.stawia-

cie jakieś pułapki.
Na pełnej szerokiej twarzy Libermana
o dużym nosie i matowych oczach odmalowały się ironia i pycha. Gdy Batmanow, to
spostrzegł _ zwolnił Fedosowa i zatrzymal Libermana.
_ za śmieci wykryte w waszej izbie
należołoby wam mocno wsypać. Powstn:y
małern . się od tego, licząc, że sami wyciąi;niecie odpowiednie wnioski i odpowiednio ocenicie moją wobec was delikatność. Ale widzę, że nie wyciągnęliście
żadnych wniosków, nie oceniliście mojej
delikatności, to napisa1:1e j~st. na. waszej
t~arzy. Patrzę na ~as I ~z1w1ę się wam,
L1berman, co . wy ieste~c1e ~a człowiek.
Za w~o~a uw~za~ v.:as me. mozna. Ale ~o
mocnikiem tez me Jesteście. W~zys~ko Jak?ś wywr~coi:e w was. Jesteście me głup1m c_zł~wiek1en:. a bz.dury. w was dużo.
Pomyslc1e o sobie, gdyz w mnym wypadku możecie odpłynaĆ· tak d 1 k
. j Ż
· ,
a e o, ze u
· po t ra f'1c1e
· wyp· łynąc.
me
A teraz jest wojna.
'
_ Odpuśćcie mnie z budowy. Nie nadaję się, oduczyłem się pracować, _ pokornie, olo n.iP.s7.cz1<rze. powiedział Liberman.
Cl . C . •i.
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Spotkałem wczoraj na ulicy przy;Jacllda .
który „odgrdał się•, te wpadnie do mnie
w ezasie śwl2lł, &ymezuem - nie wP9d1:
skończyło 1ię na pogrótkacb . Ponlewał Jeti

nak czekałem, spodziewałem się i t. d. nie mogłem rzecz jasna, puścić łaedowł

kę o produkcję; osłabia rolę klasy robotniczej w życiu gospodarc zym. W rezultacie sprowadza do pasyvvności pracowników. Chodzi tu bowiem i o to by robot'
. .
·
ru·k przez udział w zycm gospodarc zym i
państwowym wid.ział siebie gospodarze m.

Ol:SKA ;KLASA ROB,OTNI CZ;\- ~w<;>l-1 my otwarcie, wytworzyłaby atmosferę po• b mła ; ~ię od. rzą~oyv ~apitalist?w gardy dla różnego rodzaju łazików i dezi 0 szarn.kow , um~zalezmła się od. mię- organizato rów.
b ć
. i
dzynarodo wego kapitału. Losy Polski spo- fi!!. TOSUNEK DO PRACY viVlll
Y
· "' I W$J rozpatryw any przez narady en
rękach ludu pr.acJ,częły w spracowan ych
produk. .
W .
rozwoju
iami
r Jefo r.Gkach losy J~J są pewne. Dzięki cyjne na równi z zagadnien
o sto~ku do pra,:i:~ ~~~~~i~ n~:;:i~~~~. ~k::c:::~ produkcji, świadomeg
cy w .parze z troską o codzienne potrzeby
nkza stała się czołową przod ·ą
51' ł
ą na człowieka_ pracy. Na. grupo":'yc h naradach
UJ cą
'
rodu.
· t prod1;1kc_YJnY:ch nalezy . stawia~ takie_ zah
Zadaniem związków zawod
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płazem świątecznej nieobeenoścL

- Gdzleżeś ło bywał, ezarn:y baranie! · zagadnąłem sarowo, ezynłąo aubteł~ ała•
zję do barankowe j bekieszy pnyjaetela .
- W stoHey, w stolłcy, m~cłwy panie Tak, wiess, alę
odparł skruszony Kazio. jakoś przydarzyło, naweł elę nie zdąiyłem

RZEBA, by robotnik zdał' sobie w pełni sprawę z tego, że od jego wysiłku
i kierunku podniesien ia wydajności pracy

T

uprzedzić.„

- Hm, hm - przyjąłem do wladomoMl l
usprawiedl iwienie. - A przynaJmn leJ bawiłeś się dobrze? Jak tam w ogóle ze śwł.
tami w Warszawie ?
- Pycha - uśmiechnął alę pnyjaelel. Akcja „S".

jest wazależy dochód narodowy, który
·
ob

b dż t
t
k'
u e u r otniczego.
run iem wzros u
się w oparciu o
roztrzyga
Zagadnien ie to
pracy, mający na
dnictwa
ruch współzawo
celu prz,ełaman1'e zacofanyc h metod pracy.
Łączy się ściśle z podnię_sienjem świadomości polityczne j klasy robotnicze j, zaostrzenia czujności wobec wroga klasowego i walką z wrogą ideologią przenikającą
do ludu pracy.

-

Usprawnie nie naszej pracy
jest możliwe tylko. gdy ona iść będzie w
parze z krytyką i samokrytyką, gdy nie
w słowach, a w praktyce tak będziemy pra
cować. że kierując prac11 związkową jednocześnie uczyć się będziemy od robotników.
RACA W POLSCE stała się sprawą
czci i honoru, winna stać si.ę radością. Z radością i dumą budujemy fundamenty socjalizmu pod przewodem mózgu
i s'erca klasy robotnicze j i jej awangard y
Zjednoczo nej Polskiej Partii Robotnicz ej .
Weszliśmy na drogę przebudow y naszego kraju w kraj przemysłowo-rolniczy.
Weszliśmy na drogę budowy ustroju sprawiedliwości społecznej. Leży to w interesie naszego narodu, wzmacnia pokój świa
towy. · To wielkie zadanie realizujem y w
oparciu o własne siły, w oparciu o Zwią
zek Radziecki i kraje demokracj i ludowej.
Rozbudow a i przebudow a kraju idzie w
parze z podnoszen iem stopy życiowej naszej klasy robotnicze j.
OLSKA KLASA ROBOTNI CZA dopomoże także małorolnemu i średniemu chłopu w rozwiilzan iu zagadnień
gospodark i rolnej przez dobrowoln e przechodzenie do produkcyj nej spółdzielczości,
co jeszcze bardziej zbliży, zjednoczy masy
pracujące wsi i miast, zjednoczy we wspól
nym wysiłku budowy szczęśliwego życia.
Oto chlubne i zaszczytne zadania, jakie'
przed polską klasą robotniczą,
stanęły
przed związkami zawodowy mi, w świetle
historyczn ego Kongresu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicz ej.

p

p

W

elągm\ł

Kazio. -

AkeJa

- Nie dziwnego - przerwałem. - S~
ta, pełne śpiżarki - rzecz normalna.
- Wcale nie normalna! - obrus:l)'ł aię
przyjaeleL - Właśnie, u proszę eiebie - po
nad normę! Nie wierzysz? Proszę bardzo statystyka: „w pierwszym dniu świąt zano
towano w Warszawie ponad 60 zachorow
wań, w drugim również kilkadziesiąt przewatneJ mierze na łle żołądkowym. w
wyniku przejedzen ia. Rozumiesz ? Nie Jak
kun.kl, łylko pnede
tradycja" „każe
wszystkim jedzonko. Akeenł, ie tak powiem, na śwląteezne potrawy, a gaz - ra-czej poszedł w odstawkę. Z wyjątkiem will
owocowych l plwa- To tak mniej więcej Jak w Łodzi przy~knąłem. - Nie znam eo prawda danych naszego Poirotowla, ale i tułaj było ra
czeJ więcej obżarstwa, niż pijaństwa. Wystarczy się trochę orientowMi w JDMOWYDI
runie przedśwląteeznym na wszystkie bazy
łakomstwa w P. D. T„ w P. S. S. i T. D.
Kiedy - po zgodnym wzajemnym słwier
dzeniu wysokiego pozloviu gastronomic9-:ne•
go świąt w Warszawie i Łodzi - połegna
łem się z Kaziem i wsiadłem do prze,letd*a
tramwaju, zajrzałem przez ramię
jąeego
jednemu z pasażerów ezytająeema pr.etę.
Numerek poświąteezn7, pierwsza kolumna, a tu wiadomość Jak byk: CHOROBA
MARSHAL LA.
- Ciekawe ..._ pomyślałem z zainteresowaniem. - Co się w~clwie stało ..g-enla1•
nemu" sekretarzow i stanu Stanów? Upił
się biedaczek. w czasie śwlllł (sukcesem) ?
brak sukcesów. Nic więc inNiemożliwe nego, tylko się przejadł. Bo ło l „pasztet
chiński i la Czang - Kal - l!lzek I sękacz
grecki i Ja Markos ltbabka (nie miała babka kłopotu) i la Bizonia l łyle, tyle
Innych · „dań", których stary, Imperiali·
styczny żołądek nie może w ogóle strawić.
Od takiej sytości łacno u mister Marshalla
nawet • skr~ kiszek L- kariery pollłyez,.E. TAM"'
neJ.

1

Jak zrealizujemy uchwały Kongresu Jed nosc1

D

•
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szkoła zarządzam
amac nau owyc ·
sty cznym.
ADY :: AKŁ~O~ "".i.nny za~ą_ć si.ę
7 WIĄZKI ZAWODO WE w ustroju Denov.:atoran u_ I ra~Jonahzatora~ i wyczuwają nad
mokracji Ludowej
&
-robotmkam1 .. :Wnoszą_ oru nowe
nal~zcami
orprodukcji,
wzmożeniem i ulepszenie m
ganizują współzawodnictwo pracy. Dvrek- wyzsze formy pr~du~CJi, ła?11ą przestator fabryki jest współodpowiedzial~y za rzałe normy, wyc1slrnJą maksimum z man:aszyną
całoksz tałt wykonani a pla,nów i jest zobo- szyn~, z war.szta~u pra_cy. Nad
do
wiązany co kwartał składać przed Radą P~UJe człoWlek 1 rue Jest dodatkiem
.
.
.
.
.
.
.
.
.
meJ
Zakładową sprawozda nie z sytuacji gospo?siągru~cia zaś w ~eJ dz1edzime 1 dodarczej i działalności zakładu. Co miesiac
nale-ży
zaś odbywa ć się winny narady produk cyj- św1adcz_ema przodowni ków pracy
cały
na
f~brykę,
z~łogę,
całą
na
przenosić
ZakłaRady
ne z udziałem administra cji i
d ·)We j . Na zakładach pracy, gdzie zasada p~zemysł. ~ączy się to śc1śl~ z wys~~~ta n ie jest przestrzeg ana, albo narady mem :obotruków na stano~sk8: act:nmiprodukcy jne odbywają się t y lko forma!- stracyJne, na dyrektoró' ?', _ma3strow I t. d.
nie, osłabia to udział związku zawodowe - A;wa.ns społeczny robotmkow - to wzmoc
go w rozwiązyw aniu problemów produk- n~en~e aparat~ g~spod~rczego, to utnyal~cy jnych. Osłabia front walki 0 produkcję, me. 1 ~zmacmarue ro!1 klasy robotmcze J;
odbija się zarówno na ilości, jak i jako- Zw1ąz~1 z~wodowe wID!1Y stale__wysuwac
stano
ści produkcji. Sprawa ta łączy się ściśle o~pow1Cdmch kandydato w na rozne
z walką z wszelkimi objawami nadużyć, WISka w organach g~spodarczych._ Org~ny
marnotraw stwa i kradzieży. Osłabia czuj- gosp~~ar:cz_e z:ecz Jasna ?ecyduJ.ą. o. ich
ność wobec wroga klasowego , który usi- kwahf1k~cJach I !!~znaczemu, ale m1c3aty.],
łuje przenikać do nowego aparatu gospo- wa po~na WYJSC od Rady Zakładowe
go.
zawodowe
związku
od
i
często
a
ować
darczego, usiłuje demoraliz
SZVSTKO TO ściśle łączy się ze sprasabotować. Ten sam wróg klasowy, który
wą udziału związków zawodowy ch w
robotę
prowadzić
usiłuje
z jednej strony
planów produkcyj nych
destrukcyjną w naszej gospodarce , wśród opracowyw aniu
robotnikó w używa argumentu „po co pod- zakładu. Właśnie idzie o to, by cała załojakie
każdy robotnik wiedział stale
nosić produkcję, przecież i tak rozkrad- ga,
, jak
ną". Wystarczy zajrzeć do sali sądowej, w są plany, jak postępuje ich wykonanie
część planu
swą
wykonuje
rohotnik
każdy
by
o,
szkodnictw
o
proces
się
toczy
której
.
stwierdzić, że we wszystkich niemal wy- załogi, grupy, kolektywu
Najmniejs ze nawet rezygnowa nie z tych
padkach sądzeni są ludzie w ten lub inny
sposób związani z elementam i kapitali- zadań przez Radę Zakładową, osłabia wal
stycznymi .
I
,
YSCYPLI NA PRACY jest często naruszana przez robotników , pozostających najczęściej pod wpływem ideologii
Tacy robotnicy
burżuazyjnej czy kleru.
mówią
opuszczają dni robocze i naruszają dyscyOśrodka
plinę pracy, wywrerają szkodliwy wpływ
„klasyczne " rozbicie - opo-, pesowiec - peperowiec - jedna załoga, dwie
wyrażę
tak
'
mó
wcześnie
za
o,
„Za wcześnie. towarzyszk
na resztę załogi.
dyr. naczelny zakła- partie robotnicze. Na razie u nas jest tylko
Czekalski,
tow.
wiada
j
wych''.
Gdyby grupowe narady produkcyj ne po- wić o naszych planach pokongreso
fabryki - trzy za- radość z dokonanej jedności. Mamy jednakże
trzy
ano
Skomasow
dów.
Prze
Tak nas witają towarzysze z Zakładów
· f b
d
h d · ł,
'l
Istniał nie- zamiar przeprowadzić istotną zmianę. Wkrót
tradycje.
trzy
sobą
ze
miały
łogi
eWięckowski
d-ra
im.
aneJ a ry- mysłu Odzieżowego
zia ow pracy
szczego nyc
lokalizm. ce odbędą się wybory - wybierzem y najwprost
cy
zastraszają
słychany,
2).
Nr
y
ki, odbywały się stale, gdyby one rzeczy- go (dawniej Ośrodek Konfekcyjn
każdym lepszych - załoga robotnicza pod kierownic
na
się
ujawniała
ość"
„Dzielnicow
na
Za wcześnie na plany, ale nie za późno
wiście zajmowały się~ żyły tymi zagadnieróż twem Już jednej tylko pariil wybierze najpracowała,
inaczej
załoga
Każda
odcinku.
niami, ileż to zła, nieporządku, możnaby wrażenia pokongreso we. Wrażenia są żywe nie pracowały trzy Rady Zakładowe i tri:·?.ba mądrzejszych, najofiarnie jszych. Jestem prze
mi-1
usunąć, jakżeż .lepiej szłaby praca w za- u wszystkich towarzyszy jednakowo i - nie przyznać, inna nawet była praca każdego ko konany, że zmienimy styl pracy i wkrótce
nic mówić
kładach. W pierwszym rzędzie. Rada ·Za- mo zapowiedzi , że o planach
będą wyniki jedności i na naszym odcinku.
z przyszłą pracą ła partyjnego.
kładowa w oparciu 0 członków Polskiej mogą - ściśle są związane
z partią pomożemy dyrekcji w realiWr~.z
par
organizacji
pomoc
na
liczyła
Dyrekcja
,. ,
Zjednoczo nej Partii Robotnicze j może i po w zakI~dach.
kongresow ych".
uchw~ł
zacJi.
or
Dwie
_
się.
myliliśmy
nies4l;ety,
_
Nal~z_Y J??d~;:resl~ć, ze w tych zakładach tyjnej
Wirula uświadomić robotników 0 znacze„N1erozw1ązanych problemów mamy 1eszmimo ścisłej współprapartyjne
ganizacje
I
partyj
pracown!CY
mnych,
V:
~n.1zeh
bardz1eJ
pod
dla
pracy
i
niu zwiększenia wydajnośc
m stopniu likwi- cze ~poro, . - .przy~aje . t<;>w. Czekalski. ni odczuli 1 m_ówią prz~de wszys~k1m o skut cy nie mogły w dostateczny
natknęła Pomimo. wielkich os1ągruęc - plan roczny
dyrekcja
ści"
dzielnicowo
,
dować
roz
niesienia kraju i dobrobytu mas pracu- kach poprzednie go rozbicia partyJnego
wykonahśmy 5 października br. a drugiego
partyjny".
lokalizm
szkodliwy
na
się tutaj
O,~
jących, prowadziłaby skuteczną walkę z bicie było bowiem w fabryce podwójne.
była gospodarka poprzednie j sekre i trzeciego gatunku jest u nas. zaled:wfe
„To
_
się
że
zakładach,
nlf!!zych
w
mieli
„Myśmy
powiedzi
naruszenie m dyscypliny pracy
jesz.cze wielkie mozllwośc1
mamy
-.
proci:nt.
wy
partyjnych
szeregów
z
usuniętej
tarki,
----------------------------jaśnia tow. Jędraszak, były sekretarz PPS. podnies1ema produkcji. Jest jeszcze marnacałe
ę
- Marnowaliśmy czas na sprawy personal- tr~wstwo cząsu, .nie pracujemy pi:zez pracy
a
ne, często nie zwracano uwagi na faktyczną 0~1e~ godzin dzienni~. Organizac3
każdy sekretarz koła DI~ J_est dostateczna . Wielu ludzi jest niewła
wartość człowieka, mamy sił
bronił swoich" członków. Ale to wszystko śc1wie wykorzysta nych, za wiele pracę me1100 rybakó w osiadło na Pomor zu Zach.
pom~c~iczych; Należy ~s~ra:wnić
rozbicie
ano
Zlikwidow
_
sobą.
za
j{iż
mamy
J ak wyka zują. ostat nie statystyki nad Zale. dzo pomyślne.
jeszcze przed Kongresem Zjednoczen iowym. chanikow, ktora przewazme szwankuje. Wyli
wem Bzczeciń&kim i na morskim wybrzeżu Po· Największe bazy rybaków znajdują. się w Szcze. Po Kongresie zabieramy się do pracy - a czył:m ty~o kilka pr?IDlemów - ale jest ich
. W Szczecinie
morza Zar hodn icgo pracuje około 1100 rybaków. einie, Trzebieży i w świnoujściuktórzy
o wiele więcej. Usunięcie braków, realizacja
przepro. nasze plany..."
JeRt to b:n czo duży sukces naszego osadnictwa. pracuje przeszło 300 rybaków,
że nie jest nowy~ planów będzie ~eraz zna~ie ułatwia
się,
Okazało
plany.
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Właśnie
jezlo·
m,
Szczecłńsk!
~alewie
na
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zają
Przcu tn.erua laty na Pomorzu Zachodnim pol- wad
na. Ni:kt dotychczas me docemał w jakiej
rze Dą.bsk1m i DolneJ Odrze. W Trzeb1erzy pra- całkowicie za wczelinie Nieoficjaln ie niefor- ~ytua~Ji była d!1"ekcja małąc do czynienia
ekich rybaków prawie że nie było.
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"partyjni
pracownicy
malnie
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w
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Ogólnie mo,:n a przeto przyjąć, że 100 proo. cuje około 22.0 rY,ba~ów,
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rach.
organlzapartyjnych
władz
do
wyborów
nie
J11orsk1cl1 i zaiew<,wych zostało sprowadzonych morskimi i zalewowymi. ·
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cji
Na wybrzeżu Pomorza Zachodniego mogłaby
na t u ziemie i t u trij osadzonych często w bardzo
na całości .naszej pracy.
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PrzPde wsz stkim
ale
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tru unyllh wanLkach. W chwili obecnej okrzepli , się osiedlić jeszcze znaczna grupa rybaków,
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,iPopułaire"
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przed edniu likwi dacji
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ODBUDOW A ZNISZCZO NYCH OSIEDLI
Kcwać do nowych zadan".
WIEJSKIC H W ZS~R
Komitetu
sekretarz
Tyle tow. Wlazło -

I partyjnet?o.

Zacl.od:rrie obszary

Zwii~

Radzieckie go

talde tow. Kamiński, prze uległy ~cza.s działań WQjennych n.ajwięk
Z dn'em 1-go marca przys.zlego roku prze „Le. Popu!We" . umiera _śmiercią na~ną, . O i,;lanach myśliZakładowej
szemu ~- To też jednym rz pierw
:
Rady
wodniczący
a·
me
stanie wychodzić centralny organ prawico· gdyz stale tracił czyte1nik6w? kt?.rz;y
zadań była szybka i pla.nJOW'a <.dbusey-eh
Roz·
odwalenia.
do
mamy
my
„Najwięcej
do
po1ityki wobec

wych socj.alistów fr ancuskich ,,Le Populaire".
Decyz ja ta &powodowa na został.a Hcznym'
tn1dno.5cia m1 fina nsowymi. z ;a kimi dz'.en.
n'.k bo·r y kał si ę od szeregu m i es' ęcy . Nie
pomogły tu nawet zastrzyki szterlingowe bry
tyjsk icj Partii Pra cy, ani też ograniczen ie
r sd·tkcia oer Mn e1u.
objękś ci pism a oraz

probowali jego służalczej
.
Larowych potentatóv: zza oc:eanu.
Do 1-go marca pismo kierowane będzie
przez grupę prywatnyc h . ~apitali;' ów. pod
nazwą: „Mananne·Popula.I!t"e '. DZ1ennik ten
nie będ2Jie już mi.al ża<llnyc!h pretensji "SOcjallistyezn.ych".

bicie partyjne nam r-:t1com załog::nvym po
prostu uniemożliwiło pracę. Rada Zakładowa ~ita. l;Wła z trzech stron: przez partię, dyrekCJĘ 1 załogę. Słusznie bita. Praca była
marna. Nie mogło bvr dob rze. J akb.v !l 1ę nie
wsoółoracowało zawsze hyly zg:-zyty. - Pe-

I

dowa

tych terenów.

W:vniikiem. tej akcji

było wybudowai nfo nowych wsi i mieszk'lń
dla 9 milionów chłopów. Na samym tyTho
obszarze Białorusi odbu~owa.no dotych.a zas

2.000 wsi o 3~0.000 budY'Dfir,ów, ~
dll.a 1.800.000 meflZ!kań~

;n;ych

•
str. i

Sztuka filmowa wsłużbie budowy Polski Socjalistycznej l
Nacze lny Dyrek tor „Filmu Polski
ego" inż. S. Albrec ht
o zamia rach i pracy naszej kinem atogra fii

W związku z opracowan'.em przez Komitet
Ministrów do Spraw Kultw-y, wytycznych
rozbudowy kinematograf ii w ramach planu
6-letniego, przedstawicie l PAP zwrócił się
do nacz. dyr. P. P. „Film Polsk:i", :Inż. S.
Albrechta z szeregiem pytań, dotycz'1cych
osiągnięć P. P. ,,Film Pol&ki" oraz planów .

na

przyszłość.

Jeśli chodZJi o linię ideologiczną i planowania produkc.ii filmowej - stwierdza dyr.
Albrecht - należy brać · pod uwagę przedewszystkim walory artystycme i społeczne,
nie zaś względy dochod<Jwości, co stanowi
motyw główny przemysłu filmowego krajów
kapital!istycm ych. Zarówno film do'lmmental
ny, jak i kronika oraz film fabularny muszą w swej problematyce
być
wprzągnięte
w służbę budowy Polski Socja1istyczn ei.
Podstawowym elementem twórc:i:oścl fil.
m&WeJ musi być człowiek na t1.!' określonych
warunków społecznych. Twórczość filmową
must cechować rea.Jlzm.
- Jakie staran'.a poczyniło P. P. „Film
Polski" w celu zdobycia wartościowych sce
narzystów i scenariuszy?
- Większość scenairzystów naszych kształ
ciła się w ramach istniejących przed wojną
tendencji tworzenia 1iilmów „kasowych".
Z tych względów wykształcenie nowych kad'l.'
twórczych i pobudzenie literatów ! scenal"ZY\StóW do twórczośCil ti.Jmowej, należy do
na.pilniejszyc h zadań.
P. P. „Film Polski"
·przeprowadziło w ub. roku, w ramach seminarium dramatopisar skiego w N:eborowie
cykl wykładów o twórczości &ceillOp.isarsk:!ej,
poza tym, w porozumienilU z Min. Kul-tury
i Sztuki zoorganirowało seminarium scenopdsarsk!e w Łodzi. Na zakończenie seminarium
P, P. „Film Pol5ki" ogłosiło konkurs na nowelę filmową na temat problemów nurtujących

WS1)6łcz~ną

rzeczywistość

polską.

Na korut.uors wpłynęło Sil prac, które w nafbld.tszym czas!e wstaną ocenione. W począt
kach roku przys'Ełego „Film Polski" projektuje zorganizowan ie następnego semimamun. „Film Polskd" zrobil tet pierwszą

zarządu Związku

Plenum

Kompozyto-

rów Radzieckich
W Moskwie w wielkiej sali

konserwatoriu m

odbyło się plenum zarządu Związku kompozytorów Radzieckich fSRR. Otwierając posiedzenie
sekretarz
generalny

oświadczył:

Związku

T.

Chrennikow

- Za.da.nie obecnego plenum polep n& tym;
aby na konkretnych przykla.~aeh zbadać, w jaki ~pn~ A 1 1 kn r1noz~·torzy zw:ą.~ku Radzieckieg~
rl'rl : ·· " 11 sl'·<'.l, t w6rr 1.0ś~1 idee i wskazówb
J •rn:tc: u Ccut 1~a1·H' ,o P ar:n który wnw~ł m ~ 1 ·

z~·ków r.adzie~k1 ch d? ~łębszcrr~ r :··,..ctiH! n ··-::u! :a
rzecz~1stośc 1
socJahsty ~z. ~ 1 ' ' '' ·:·· !,..zienia
dla. me~ w~azu w t"l':6rc zo : ·1 m111' ,.-,1",J, do wy-

~olcn_1a ~1~ z p~t ~or m al1 z~n, do w?·korzystania. wielk_ieJ. s~ar'.rn.icy s 7.tu~ lud~w~J . do kon:
tynuowama: w1elk1eJ tradycJ1 rosnskleJ muzyki
klasycznej.
Plenum wysłuchało wielu utworów muzy cznych najrozmaitszy ch rodzajów, począwszy od
pieśni, lekkiej muzyki rozrywkowej a. kończąc
no symfoniach i oratoriach Wykonane na plenum utwory kompozytorów radzieckich dostarozt materiału dla wszechstronne j krytycznej dy
1kuaji i oceny.

S

I

.
·

próbę w &kali międzynarod<Jwej, ro2lpisując tym nawiązano kontakty . z Bułgarią ~ Wę- 1
konkurs na scenariusz na film o Chop:in'e, gram'.. Filmowe;)- polscy . współpracuJą ze
który przyniósł dobre wyniki.
scenaorzystą czechosłowackim Preusem
przy
.
układaniu scenopisu do nowego
•• ~zar
ltówn_olegle do tyc~ prac prow?dzone Jest ci żleb" wg_ reżyserii Vergano i fllm'.l
Kańskiego.
szkoleme pracown~ lrnw przedsiębiorstwa po
linii wiedzy 0 1iilmie.
Dotychczas zawarto szereg umów, na m?·
~ d •
' sta
szkolnictwa cy których wyświetlanych będzie roczrue
I f.ze
J a{
.s:;awa 8-ę
n
35 filmów radZ:eckich i 15 czechoslowac kch.
filmowego.
. .
.
.„
Poza tym zakupiono ok. 20 filmów t:an~uroku biez. P. P. ·l1lm Polski ~- skich. szereg filmów wło>kich, amerykanskic h
Gruzjńska Socjalistyczna. Republilca. Re.dslff"
chom1ło WyŻSzą Szkołę Filmową w Łodz1 . i anTielskich
ka. zajmuje obszar 76.200 km kw. n.a. etokach
Szkol~ ta, w ~tórej stuct.:a obejmują ~kres
_~Jakie ftlmy polskie są w toku reali- Kaukazu i w dolinach rzek Kury i Riomu, A4·letm, kształc-1c będzie przyszłych ·rezyse„?
mieszkuje ponad 3 .5 miliona. ludności, w więk·
~~wy' operatorów dekoratorów i scenopisa- zacJl. W toku realizacjii znaj dują ~ę: k?me- szoMi Gruzinów
- synów n8J'odu o 2.000-letniej
·
dia współczesna •. Sik.arb", wq. scenam1sza historii
starej kulturze. Ciepły klima.t Gruzji
Prryszli aktorz;y filmowi zdobywać będą Starskiego i Niew'.aorowiicza. Wkrótce :oosta· sprzyja i upra.wie
herbaty, tytoniu i winMOGl
wiedzę na Wyd? Filmowym Szkół Drama· na ukońcwne pn:ce
przy real1zacii ,,Dru- i owoców: Ale ten „kwitn11-cy aa.d", dosta.rerar
tycznych. ewentualnie absolwenci szkół dra karni na Grzybowskńej", f'.lrnu z życia bo· ją.cy Zwią.zkowi
herbaty, tytoniu i wina. 'est
matycznych będ;:i doszkalać się w Wyższej jowników A. L., wg, scenarmsza i reży- dziś zarazem
siedziQł
potężnego
przemysłu.
S?'kole F'.lmowei Dl.a siJkoły tej zdołano po- serii Bohduewiicza W przy.e:otowan iu 7.llaj· W Goruzji istnieje
obecni& 800 szkół hednieh
z~skać kzech wybitnych. filmowców zagra· duje się wspomniany jut film ,,Czarci ~leb". (przed
rewolucją. było 4'9), 20 wyiszych uesehd
n!cznych: operatora radzieckiego
Jako- w trakcie real~zacji znajduie się ,,Robmz{)[l oraz Akademia. Nauk, której 10 ezłonków ;ieet
w!ewa. oraz reżyserów włoskich - Barbaro Warszaw~ki", wq. scenariusza Andtzejew- lauretami Nag;rody
Stalinowskiej. Tutaj takie
i Verqano.
skiego i Zarzyckiego. w reż. Zarzyckiego. w mieście Gori uro.dzil się przed 69 ·laty Jó21&f
- Jak przedstawia i;'.ę współpraca P. P. Poza tym w stad:um realiizacj<i znajduje się Stalin, wielki
wódz na.rodó,,,.. ra~zieclUch, i na.1,Film Polski" z zagranicą?
film „Dom na pustkowiu" wg. scenariusza
klasy robotniczej. Btoheł Gruzji jeat
- w zakresie realizacjd fumów Polska J. Iwaszkiewicz a, w reżyserid Rybkowsk.~ego,, uczycie!
Tb~lisi: Na zdjęciu aleja. im. Szot~ R"?1't&wełi
pozostaje w najbliższym kontakcie ze Związ
Ostatnie dwa filmy rnalizowan~ są pod ,<,w;~lkiego na.rodowego poety gruzi:Askiego) w
kiem Radiziecklµi 1 Czechosłowacją. Poza op'<>ka artystyczną W. Jakubcwski1e j.
Ib~hsi.
.
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Przyszłość stosun~ów sąsiedzkich między
•

Opinia

postępowej

prasy niemie ckiej

Zagadnienie stosunków sąsiedzkich mifdzy Polską a Niemcami stało Bit ostatnio w pra.sie
niemieckiej przedmiotem ożywionej dyskusji. Niemieccy uczestnicy kongresu intelektualistó w
we Wrocławiu, wbrew oburzeniu zachodnio-niemiec:Ucj prasy socjal - demokratyczn ej, pozytywnie ocenili wy~ilek Polsł:i w odbudowie zn.ia::cze:O. powojennych, szczególnie na. Ziemiach
Zachodnich. Wyrazem pozytywnego stosunku do 1pra.wy granic wschodnich Rzeszy &Jł również
wystąpienia postępowych przedstawiciel i Pa.rtii Jedności Socja.listyczne j. Bezpartyjny
tygodnik „Deutschlands Stimme' •, wychodzący w sektorze radzieckim Berlina., drukuje ostatnio
artykuł czołowego publicysty, Alberta Nordena.. Artykuł ten, będący częścilł większej
pra.cy
na temat zagadnie:O. narodowościowych, podajemy w skrócenniu
Problem polsko • niemiecki ma. - zdaniem rzenie niezależnego pdstwa poWdeflO :11 wolnym
autora. - dla. przysdości Niemiec specjalne zna- dostępem do morza, reakcja niemiecka. spróbo.
czenie. Autor rozpatruje zagadnienie w aspekcie wała ra.;o; jeszcze zatrzyma.~ koło historii. Konhistorycznym od 11-go wieku do czasów najnow sekwentnym zakoi1czeniem było rozpoczfcie woj.
szych. Odnośnie polityki pruskiej stwierdza ny hitlerowskiej 1939 roku przeciwko l'olsce.
Norden, iż wprawdzie „Bismarck odszedł, ale je- Nie chodziło tu o przestępstwo, popełnione w
go metody pozostały''· Gody w 90.tyeh latMh zapale walki, tylko o uplanowane, świadome, na.
ubiegłego stulecia. do głosu doszedł imperializm zimno obliczone, sy11tematycznie przygotowane
niemiecki, rozpoczęła. się jednocześnie w polity- zniszczenie najlepszej części narodu polskiego,
ce wewnętrznej systematyczna . walka narodo. by doprowadzić pozostałą. resztę do roli bydła.
wośeiowe.. W nioj zdobył ostrogi człowiek, któ- mówią.cego językiem ludzkim, a. pracującego dla
ry w przeciągu czterech dziesiątek lat odgrywał niemiecki eJ· rasy pan ów.
coraz ważniejszą. rolę szarej eminencji germa:O.Niestety, zaprzeczy(\ nie mohia., !e udział w
stwa.. Człowiekiem tyin. był Alfred HugeJ!1'erg, zbrodnia.eh wzięło bardzo wielu Niemaów. Wydarzeczoznu.wca dla spraw wschodnich w pruskim je się, ja.koby Marks przewidział tf sytuacj~,
rnini~tPr~twi(' finans0w, inicjator generalnej gdy przed stu laty pisał w „Neue Rheinische
; o '"<'"'.' ,. ,\' w \\'iclkopol~cc, om.z inicjator usta- Zeitung":
; 1-. y 0 wywłaszczeniu Judnośei polskiej. Założy„Wina za. popełnione przy pomocy Niemiec
' ciel związku partii niemiecko - n:tTodowej, Huna innych narodach przestępstwa spa.da nie
genberg, który pomógł w znacznym stopniu HittyJko na. same rzą.dy, ale również na. d~ą
lerowi dojść do władzy, działał według zasady,
część społecze:óstwa niemieckiego. Bez jego
której wyraz dał Heinrich Class, przewodniczący
zaślepienia„. bez jego nasta.wienia niewolnicze
związku wszeehniemiec kiego
go, ja.ko narzędzie magnatów „z łaski Bożej"
Pierwsza wojna światowa przyniosła koncep·
imię Niemiec byłoby mniej znienawidzone 1
eję niemiecko - austriacką. - stworzenia. tragizniesławione zagranicą., a na.rody uciskane
komicznego „Królestwa Polskiego'', które oczyprzez Niemców doszłyby juŻ dawno do stanu
wiście nie miało obejmowa~
ani niemieckich,
normalnego 1 wolnego rozwoju. Jeżeli Niemani au.s triackich C!!'.ęści Polski, otrzyma6 miało
cy zrzucają. własne j~rzmo, musi zmienić sit
natomiast księcia niemieckiej krwi.
rOwnid cala ich polityka. w stosunku do za,.
•
•
•
gra.nicy''.
,,Jakkolwiek Niemcy przyjęły U punktów wil·
Naród niemieeki musi w istocie wyrOwn&6 h1sonowskich, w którym ósmy przewidywał atwo- storycmą. wint w stosunku do Polski. Nie bez

I

zczegół

Polskq a Niemcami
racji na.leey przypomui8' to, eo płaa.ł l'r7k'.Jtl
Engels w „Neue Rheinische Zeitung''1 „Polika.
musi zajmować co najmniej obszar z roku 1772,
musi posiadać nie tylko teren &le rOwnieł Ujścia
jej wielkich rzek, musi n~ Ba.ltyki&m posiada6
duży odcinek wybrzeża.",
Dzisiaj na.ród niemiecki stoi wobeG wtelkieJ
próby. Jeśli apołeczei1stwo słueh44 będzie pod•
szeptów Londynu, Waszyngtonu 1 l'ranlttanu
nad Menem, to prowadzić będzie wielowiekcnq
polltykt antypolsq. Nie będziemy mieli • tego
żadnej korzyści Konyś6 wyniO!lł tylko ei, którzy życzą. 11obie wza.jemnego przelewu krwi lł&
wschodzie i południowym wschodzie Europy, b7
pófoiej osłablonym na;rodom odebra~ .,.,,,Z)'l!łko.
Jest najwyż.izy czas„.. przekreśli~ politykę
prze11.1:łodci,
przyj!!6 ustalone wapólnie prse:11
wielkie mocarstwa. granice, jako istniejące, i
rozpoczą~ okres gospoda.rczej, politycznej 1 k;u,1.turalnej współpracy, któr& przyśpieszy odbudo
wę obydwu krajów i położy fund&menty
pod
budowę pokoju łwiatowego' '.

Międzynarodowy
Młodzieży

Festiwa l
w Budapes zcie

Egzekutywa światowej Federacj! Młodzi„
Demokratycz nej postanowiła na swej obecnej sesji w Paryżu zorganizować w przyszłym iroku międzynarodowy festiwal
mło
dzieżowy w Budapesreie.
Podczas tej manifestacji odbędzie się pra·
wdopodobnie światowa konferencja młod?Jie
żowych t>ł'acowrrik6w naukowych. Sprawa ta
będzie tematem szczegółowych
obrad przy·
szlej sesji Egzekutywy światowej Federacji
Młod"Lieży Demokratycz nej, która się odbę
dzie w Bratysławie w Słowacji, wioSną
przyszłego roku.
Pierwszy Swlatowy Festl:wel Młod7.l!eży od
był slę w Pradze Jetem 1947 roklL

ży

charakterysty czny: ze szpalt gawodzenia. Pismo ·zaznacza, te w trakcie opr•
zet reakcyjnych krajów zachodnio - eucowania planów czteroletnich okazało się, żl
ropejskich prawie całkowicie znikły dytypo pierwsze: kraje - sygnatariusze planu
ramby na cześć planu Marshalla.
Marshalla zamierzają sprzedać sobie wzajem
ezrobocie, inflacja, spadek produkcji nie o wiele więcej, niż kupić; po drugie oto nieodłączni towaTzysze planu Marobszar · objęty planem Marshalla będzie po
shalla. Po dewaluacji franka we Francji, prze
Gospodar ka Zachodnie i Europy w błędnym ko?e sprzeczności
upływie czterech lat mieć deficyt bilansu płat
prowadzonej zgodnie z wytycznymi planu
niczego w stosunku do półkuli zachodniej w
Marshalla, ceny artykułów pierwszej poMinęły dwa miesiące od chwili, gdy państwa sygnatariusze planu l\farshana
wysokości 1.300 milionów dolarów; po trzetrzeby wzrosły o przeszło 50 proc. Wzrosła
podpisały umowy o wzajemnych rozrachunkac h.
W ciągu tego czasu można było
cie - kraje zachodnio - europejskie, odznainflacja. Brzemię podatków zwiększyło się
stwierdzić, że jedynym skutkiem planu Marshalla jest wzmagający się ch11-os
goczające
się
straszliwym „głodem dolaroo przeszło 200 miliardów franków, budżet
spodarczy w zma.rshallizo wanych krajach Eur.opy.
wym", będą z sobą konkurować w dziedzinie
wojenny osiągnął potworną sumę 450 miliardów franków.
Sprawozdani e Zjednoczonej Komisji kon- trzebują maszyn, a same szukają rynku zby- eksportu. Wszystko to P.rzemawla za tym, że
Ilość bezrobotnych we Włoszech wzrosła do gresu amerykańskiego uchyliło
nieco zasło tu· dla swych maszyn i towarów przemysło w obecnych warunkach „trudno sobie wyobrazić, jak można będzie w ogóle opracoB milionów ludzi. W największych przemy- nę, za którą inicjatorzy planu Marshalla wych.
wać zjednoczony plan czteroletni o podłożu
słowych ośrodkach kraju spadła produkcja. ukrywali
do tej pory rozdżielające ich
Kraje, uczestniczące w planie Marshalla realnym".
W porównaniu z rokiem 1947, poziom pro- sprzeczności wewnętrzne oraz konflikty mię
(oprócz Anglii), zamierzają sprzedać jedne
dukc.ii w okręgu przemysłowym Mediolanu dzy pal'istwami
W wyniku planu Marshalla gospodarka za
sygnatariusza mi planu
w roku 1948 obniżył się o 30 proc. i wynosi .Marshalla. Jak dym rozwiały się frazesy o drugim towary przemysłowe na sumę 200 mi chodnio - europejska znalazła się w zaczarolionów
funtów
szterlingów.
Ale
znowu nasu- wanym kole, z którego nie może znaleźć
obecnie nie więcej, niż 50 proc. poziomu „solidarności" i „jedności ekonomicznej ".
wa się pytanie: które z państw zachodnio - ścia, jeśli będzie przestrzegać warunków wyj
tego
przed~ojennego. Tak wyglą?a w rzeczywisto
zeczywistość zupełnie nie jest podobna europejskich będzie kupować te towary? planu.
ści obiecany _przez zwolenmków . planu Mardo idylli, którą malowali do tej pory Nikt nie chce być nabywcą, wszyscy chcą
Jednakże ta bezsporna prawda bardzo mash~lla rozkwit gospodarczy kraJOW europej- propagatorzy planu Marshalla. Kraje za- sprzedaw<ić
- oto w czym wyraża się isto- ło niepokoi businessmenó w amerykańskich,
sk1cl_l.
.
.
.
•
. . chodnio - europejskie, wytwarzające
ta obecnej sprzeczności między krajami za- dla których plan Marshalla jest
przede
iem;nieJ smutno ~r~e?stawia si~ rowmez produkty p:r;zemysłowe, zainteresowa negotowe
są w chodnio - europejskimi.
wszystkim planem podporządKowania krajów
ob1e~ana p;zez m1c1atoró~ planu Ma;- rzeczywistości w zbycie tych samych towaTrudności te są nie do przezwyciężenia, al- zachodnie - europejskich hegemonii mono·
shalla. „Jedno~c gospodarcza
w E'.uropre. rów. Utrata wschodnio - europejskich rynSkutk1em planu Marshall'.1 ~kazało się_ roz- ków, które by mogły dostarczać krajom za- bowiem wszystkie projekty, mające na celu poll amerykańskich. Potentaci amerykańscy
bicie Europy na ~achod~1ą ~ yi.rschodmą, co chodnio - europejskim surowców i produk- zmuszenie Zachodniej Europy do zamknięcia ni,e mają zamiaru zwracać uwagi na takie
wywołało oburzenie w dz1edz1me i;iaturalnego tów rolniczych, z natury rzeczy powinno było się w swym własnym zamkniętym kole, są „drobnostki", jak wzrost sprzeczności między
obrotu tov.:arowego na . kon~ynencie europej- wywołać dla nich ciężkie skutki. Obecnie projektami utopijnymi. Bez nawiązania sto- krajami •opy Zachodniej i zaburzenia w
s~!m i. zwiększyło zaleznośc Europy od Sta- skutki te wychodzą- na jaw i stają się widocz sunków handlowych z Europą Wschodnią, gospodarce europejskiej.
bez przywrócenia normalnego handlu
Z rozkazu
now ZJednocz<;myc~.
. ..
ne nawet dla ludzi, nie orientujących się w towego, który naruszyli inicjatorzy świa cowuje si-ę gospodarzy amerykańskich opra
projekty prolongaty mocy oboplanu
Sprawozdani e ZJ~dnoczonej K?m 1 ~J 1 kon- sprawach gospodarczyc h.
Marshalla, Zachodnia Europa istnieć nie mo- wiązującej planu Marshalla, który wyrzadził
gresu amerykańskiego przyzna3e, ze „plan
że.
Marshalla nie przyczynił się do znacznego
już państwom zachodnio - europejskim· nie
Anglia oświadczyła, że pragnie ona eksporpostępu w sprawie jedności gospodarczej Eu tować do Europy maszyny na
mało szkód. Ale rosnący sprzeciw mas wzra
sumę 100 miAngielski
tygodnik
„New
Statesman
and
stająca świadomość zgubnego wpływu' planu
ropy". Komisja otwarcie oskarża Anglię, że lionów funtów szterlingów. Natomiast sama
ta ostatnia ciągle jeszcze nie zadecydowała zamierza kupić maszyny jedynie na sumę 7 Nation", komentując sprawozdanie Komisji Marsh.alla na położenie ludności krajów zakongresu
amerykańskie
go, przyznaje, że za- chodmo - europejskich
może pokrzyżowaó
„co jest korzystniejsz e, czy opierać swą przy milionów f?-ntów _szterl~ngów.. Jest zup_ełnie
mi~ry opracowa?ia c~~eroletnich i;ilanów roz plany reakcji międzynarodowej. Minęły jut
szłość na kierownictwi e imperium, czy td naturalne, ze zam1erzema te me
odpowiada- W~Ju. gospopark1 kr!'IJOW zachodmo - euro- te czasy,
kiedy narody mogły być użyte jako
związać swe losy z losami Europy Z:-chod- I ją ani Francji, ani Belgii, ani większości
kra pe3sk1ch n.a
~lanu Mars.hall~ są poi ślepe, bec--- 1
nQnPd7.i2 w rękach reakcyjJlięj".
• jów zachodn!o - europejskich, które nie po- mysłem me pod~taw1e
ma3ącym zadnych w1dokow po:- nych h.~k rządzącycn.

Gorzkie. owoce planu Marsha lla
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DWA LOKALE
„W domu przy ul. Piotrkowskiej Nr 111
piszą nam zamieszkali w tej kamienicy sta
li Czytelnicy „Głosu Robotniczego" - pod
„siódmym", w komórce na trzecim piętrze
mieszka wdowa z trojgiem dzieci. Wdowa
pracuje, dzieci pracują, przy czym najstar·
i;<•:e z clzieci - poza godzinami zajęć zawo·
dowych - uczy się i dokształca.
w tym samym domu
Równocześnie przy ul. Piotrkowskiej Nr 111 pod „dziewią
tym" za.imuje nie komórkę, lecz luksusowe mieszkanie pewien pan, który do klasy
prncu,iącej bynajmniej nie należy. Ani on,
ani „osoby" w jego mieszkaniu zameldowa
ne. Co do tych „osób" to w ogóle nie wia~o
mo, co robią i z czego się utrzymują, ponie
waż są tylko „zameldowane", a faktycznie
wca.Ie nie zamieszkują."
Zr,odnie z życzeniem w. w. stałych Czytelników „Głosu Robotniczego" z Piotrkow
skie.i Nr 111 (najbliższych sąsiadów wdowy
spod „siódmego", ob. Janiny Wasilewsldej)
poda.jemy do publicznej wiadomości powyż
sze „zestawienie mieszkaniowe". Podajemy
je, oczywiście, w tym celu, aby czynniki,
że się tak wyrazimy, kwaterunkowe, wyciągnęły z tego co rychlej praktycmy wolo
sek i konsekwencje. Konsekwencje, które
winny już z Nowym Rokiem poprawić rad;vk1Jlnie warunki wdowy Janiny WasUewskie.i i jej pracujących orttz kształcących
się d:riecL

Znacznie więcej towarów dostarczy włókiennictwo w 1949 r„
Wzrost wartości produkcji o 30 proc.

Plan produkcyjny przemysłu włókienniczego na ruk · 1949 przewiduje ZNACZNE ! plan na rok 1949 nie · jest bynajmniej łatwy I
ZWIĘKSZENIE VV'YTWORCZOSCI W PORÓWNANIE Z ROIHEM BIEŻĄCYM. Nic i do wykonania. Mimo to jednak jest on w peł
LUDNOSCI, 1 ni wykonalny, gdyż opracowany został na pod
S'I'O.?Y: ~ ŻYCIOWEJ
~~ego. W MIARĘ PODNOSZENIA SIĘ
. ARĘ WZROST~ POTRZEB, PRZEMYSŁ WŁOKIENNICZY (podobnie zresz- I stawie istotnych możliwości istniejącego par
MUSI STALE i ku maszynowego.
tą, Jak przemysł spozywczy i wiele innych gałęzi przemy~łu)
RYNEK.
NA
RZUCANYCH
ZWIĘK~ZAĆ ILOSć GOTOWYCH WYROBÓW
Realizacja jego r.;vymagać będzie jedna~
Wszystkie bez WYjątku branże włókiennictwa wvdatnie zwiększą więc w roku ilrzyofiarności i wielkiej energii zarówwielkiej
·
•
wytwórczość.
swą
szłym
no od kierownictwa przemysłu, . jak również
więc przemysł bawełniany, który we- kułów pomocniczych i artykułów technicz-i· od wieluset tysięcznej rzeszy włókniarzy.
dług planu miał w roku bież. wykoirnć nych podnieść mo:i;e niewątpliwie nawet o
Jeżeli te doświadczenia, które poczynione
SUS milionów metrów tkanin, podniesie swą kilka procent naszą wytwórczość. Zmiany w zostały w trakcie realizacji CzyDu Kongreprodl!kcję w roku przyszłym do 370 miln. asortymencie, zmierzające do
zwiększenia.i sowego zostaną przysw-0jc;ne przez ogół włók
metrow.
udziału produkcji wysokogatunkowej stawiaj niarzy, co nie ulega wątpliwości, to podobnie
. Przemysł welnia~y pod,1;yższy swą produk .i~ przed przemysłem włókienniczym szcze- jak górnicy i kolejarze, podobnie jak hutniCJę z 40 do 46 miln. metrów tkanin t. j. o ~olni_e_ doniosłe zadania w dziedzinie walki o cy i metalowcy wykonają oni swój obowiąj zek wobec społeczeństwa równi:eż w roku
13 proc.
1 Jakosc.
W. L.
Ba:dzo po~ażn~mu wzrostowi ulegnie pro- ) Nakreślony dla. przemysłu włókienniczego przyszłym.
~ - ~ ~ ==~"""""'---==" =-~ · · '~- „„~-----~~~
du~cJa tkam~ lmanych, produkowanych w , a1
duzym stopniu z krajowego surowca ~
.
mianowicie do 123 procent, w porównaniu z
U
li~
U„AI
'&~
jutkanin
rokiem 1948. Natomiast produkcja
L
•
t
ł
towych ulegnie niewielkiej tylko zwyżce U.CnV
W
ynę
o trzy procent. Powodem tego są trudności
skuirowcow~ .w tej dziedzinie, związane z bra- j Tegoroczne świeta ludność robotnicza Ło- pośrednie( Nem rad zakładowych obdarowały
em stabilizacji politycznej w Indiach, głów dzi oraz całego okręgu przemysłowego obcho liczne rzesze dzieci robotniczych w fabryI dziła w radości i poczuciu siły, płynącej z kach, praktycznymi podarkami i słodyczami.
'
nego producenta tego. artykułu.
Dzię!d wszechstronnemu zaopatn:el'liu ludPrzemysł jedwabmczo-galanteryjny zwięk historycznych decyzji, powziętych przez Kon
PRZEPIS - RZECZ OBJASNIONA
szy w roku przyszłym produkcję tkanin jed- J gres Zjednoczeniowy, z dobrze wykonanych naści przez placówki handlu uspotecznionego,
W akcji pomocy łódzkiego świata pracy
wabnych do 125 proc., pluszu do 110 proc .. ! zobowiązań przedk.ongresowych oraz z wi- który dostarczył ludziom pracy w Łodzi i wo
dla wsi nie l'rak i łódzkiej młodzieży akadywanów do 112 proc., chodników do 145 docznych objawów stałej poprawy warunków jewództwie, za kilka miliardów zł wszelkiego
(lemicki.ej. Oto grono absolwentów Wyżrodzaju towarów, przede wszystkim włókien
proc., tiulu do 155 proc., a firanek do 112 bytu szerokich mas społeczeństwa.
sze.1 Szkoły Nauk Administracyjnych w Ło
niczych I obuwia, rodziny robotnicze w wlęk
i
proc. planu z roku 1948.
„„zi - z i n 1c j a t ywy prorektor~~ prof• d - ra
bd
.
h t
t h b"
.
' Artykułów pierwszej potrzeby oraz wszel
ó
. •
·esie 0
Podnl
. P waz~e swą wytw rc.zość rów.,. kich produktów było pod dostatkiem. Toteż szym n 1z w 1a ac u 1eg1yc s opnm o aro.
T. Hilarowicza - zgłosiło i;iię do dyspozycji
niez przemysł dz1ewiar;;kł, który w ro~u święta wypadłv okazale, a w każdym niemal wywały się praktycznymi upominkami.
OKZZ z zamiarem prowadzenia wYkładów
W pierwszy dzień świąt, dzień wypoczynprzyszł;ym dostarczy k~aJowi ~yrobów dzie- domu śpiżarnie zostały dostatnio zaopatrzoz zakresu popularyzacji prawa I obowiąku pracowników tramwajów miejskich, mia
wlarslnch o 12 proc. więcej, mz w roku biezując:vch przepisów administracyjnych we
sto jakby zamarło. Nieczynne byl. również
' ne.
żącym,
Przemysł .włókien sztucznych zwiększy w I Organizacje społeczne. jak Liga Kobiet, R. teatry, kina l restauracje. Mieszkańcy groma wsi Wilkowke.
Ano, inicjatywa godna poct-wał~ I naśla
roku przyszłym swą produkcję w dzi~dzinie T. P. D. i inne w przeddzień świąt urządziły dzilJ się przeważnie w mieszkaniach, spędza
dowania. Wieś nasza bowk:·"" me tylim
jedwabiu sztucznego 0 9 proc natomiast w ' ,.Choinki". Wiele tysięcy dzieci otrzymało ob- jąc czas w grenie rodzinnym w nastroju p'J1 technicznej pomocy potrzebuJe i wymaga.
i fite upominki. Róv.>nież związki zawodowe za gody i otuchy na przyszłość.
dziedzinie włókien ciętych 0 .,23 5 proc.
1:-1111-1m~1111-1111-11111!11!1Dl11t11-1111-1111111-11111-;111-1111-1111-1:11~11u-11:1-1111--1111-1111-1111-111-1111i52ES!ll1111111RR11
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poprawa jakości., od.setek .tka-1

charakteryzować będzie nie tylko wzrost llo

śclowy, ale l
nin wysokogah~nkow~ch w ogolneJ masie to
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Wytyczne działania. jakle postawił Kon-1
warów wzrastac b~dzie .znacznie szybciej, ani' gres ZjednoczellJiowy obu Partii.i Robotni·
czych przed organ'.zotoram1 naszego życia
żeli odsetek tkamn ruskogatunkowych.
Dlatego też ogółem biorąc wartość wYPro- gospodarczego znalazły swój oddźwięk i w
dukowanych w Polsce wyrobów włókienni- planach zakreślonych na naibliższa przyCZYch wzrośnie o 30 proc. w porównaniu z szłość przez Powszechną Spółdz'iel!niię Spo'
Łod
•
rokiem bieżącym Ten olbrzymi postęp będzie ·
.
.
w
byc' osi·ągn°i"ęty tylko dzięki· współdzi·a- zywcaw
m"""ł
wywi d
stawia ki
t
PSS zi
p
v;;
a zie
~ w
-u ow. . .
:ezes
laniu całego zespołu czynników. Do nich na1eży w pierwszym rzędzie wzrost stopnia uru ud~elon~ ~rzedstawicielowi n~szego pisma
Według uprz~dD:· 0 opra~owa:
chamienia maszyn, wzrost współczynnika stW1erdza.
zmianowości· i· o:wiązany z tym wzrost zatrud nych planów rozbudowa s:IeCI deta. llczneJ,
k
Lat
d
śLa
b ł
PSS
,.
-u Y, a ~my na. na wa · a 1 za Dn
nienia. W myśl planu przemysł włókienniczy (bez przemysłu odzieżowego) będzie za- czona byc mnała z koncern 1950 roku.
Wypowiedz! te, które padły na Kongresie
trudniać przy końcu 1949 r. około 310 tysięcy
· z ust. tow. Bieruta ka2'.ały nam Hczyć się
osób.
·Ale to nie wszystko. Najważniejszym czyn z faktem, że tempo naszej rozbudowy musd ze
niklem w wykonaniu planu musi być dalszy stać przyśplieszone. w .imię ~ter~sów naj:
wszechstronny masowy rozwój ruchu współ- szerszych mas ludności pracuJąCeJ. Do tel
zawodnictwa p' racy i dalszy ogo'lny wzrost pory by:ło w Łodzi czyn.nych ponad .sześc l
pól tysiąca placówek handlu detallczneg-0
'
wydajności pracy.
Nie małe znaczenie dla wykonania rozsze- \ ta~ prywatnych, jak państwowych 1 ·spół·
rzone<>o planu wytwórczości mieć będzie ro-\ dnelczych.
Obecnie obserwujemy likwidowanie się nie
usprawnienie
. zwój "'małej racjonalizacji metod pracy i urządzejl. fabrycznych. Zasto- któryrh sklepów· prywatnych, konsumen~
sowanie W procesie~rodukcji oszczędności, iednak na tym nde UC!erpi, a zyska, gdyz
zmniejszenie marnotrawstwa surowca, arty;- na kh miejsce wchodzą dobrze zaopatrzone

Fa-Ma-Tka musi

. 4
na r o k 19

I

mieć świetlicą

i będące .znacznie tańszym źródłem zakupu
sklepy spółd2lie1C7e.
.
, .
Przew.duJem~ -:p-rzeprowadzeni.e w 1 raku
pzyszłym powa:meJ r~zbudowy sieci sklepów
P~S-u 1 sklepów pan~tw:owy.ch. Ich. działa·
rue wywoła dalszą ellmmacJę obllczonych
na spekulacyjny zysk i źle prowadzonych
sklepów prywatnych. Nie ostoją się one b0wiem wobe.c aktywnośct h~ndlu uspołeczni~
nego. Nalezy przy tym rmeć na uwadze i
ten fakt, że Łódź c'.erpi na przerost różno·
branżowych sklepików. Są to placówki w
istocie swei ekonomicznie słabe, których do
chod~wość oparta jes·t wyłąc:mie na pobiez gęstą
ran'u nadmiernych cen.
. Kon'kurencja
spółdzielczych
s:ieClią sklepów detal1cwych
i pań~twowy:ch. mających pow~tać w naszy'.11
mieście będz:e wymagała od nich stosowama
się do obowiązujących cen pa11stwowych.
W roku 1949 powstać ma w naszym mie·
ście 2 tysiące uspołeczn'.onych punktów
sprzedaży. Zaspo.koić one będą mogły całkowide wszelkJie p()trzeby l•udności m'ejs.kiej.
Wy?atnej rozbudowi~ ul~gnie sieć sklepó"'."
galanteryj·
włó'k:enm~ch.
Spozywczych,
nych, owocarsko-warzywn1czych, sklepów z

i ambulatoriuml

Nieodzowne pomieszczenia fabryczne' zajęli uciążliwi lokatorzy
„Fa· Ma-Tka" to nie jakaś egzotyczna .,mat Izostan6.e użyty do celów produkcyjnych i Itomiast komorne, pan Kin płaci Zarządowi
żad· Nieruchomości. Dom ten posiada instalację

ka", tyl!ko po prostu Fabryka Maszyn Tkac.
kich przy ul. Piotrkowskiej 170·2 (d. „Bauer"), w której pracuje około 400 robotników
.i która niejedną · 1uż maszynę dostarczyła
naszemu przemysłowi włókienI11lczemu. Nie
tylko zwykłe kro&na, ale produkuje się tu
nawet najbardz:e: skomplikowane i precyzyjne maszyny. W najbliższych dniach ,,Fa·
Ma. Tka" spodziewa się -,,przychówka" w po
staci przydzielone1 jej Fabryki Maszyn. Wy
k0ńczal1I1iczych (d. „Basch"), do tego czasu
mieszczącej się przy ul. Wodnej .. Trzeba bę
dzie przenieść maszyny i wszelkie urządze·
ma, trzeba zabrać ludzi; no. l b_udować masz~y. bo przemysł czeka, ba, rue _chce ".'la·
śnne czekac. tylko woła o Jak .nairychleiszą
dos~awę. „Bau~rowcy" b_ędą więc konstruo;vah . maszyny i w.ykon~1ą ~równo plan,
1ak i swe zoboWiązaTllla pierwszozm:iowe,
ale... zgłosiła s'.ę do nas cala delegacJa to·
warzyszy z owej fabryki z przew. Rady,
tow. Wilczyńskim na cze1e. Delegacja przed
stawtlla nam sytuację zakładów, prosząc o
poruszenie ich sprawy na łamach „Głosu",
bo już n '. e wiedzą, co mają robić.
tym, że fabryka iest pozbawiona
Rzecz
kompletnie wszelklich urządzeń socjalnych
tylko i wyłącznie z powodu braku odpo.
Nie chofiz:i tu b jakieś
wiednich loka1i
nadzwyczajności: ale o owe najpotrzebniejsze, podstawowe po pros·tu p1acówki jak a!Yl
bulatorium, św'.etlica. jakiś kąt d.:a sekre.
tarza koła czy Ra,dy Zakłaclowei .
Do teEto czasu stołówka z konieczności słu
łyla w · miarę ·potrzeby za świetlicę, ale z
powodu kornasacj.i ~Bascha" lokal stołówki

w

zakłady nie będą miały Już dosłownie
nych urządzeń socjalnych. Wprawdzie fabry . elektryczną i ,,lokator", rzecz prosta - od
ka posiada budynek, a nawet dwa frontowe chwilti wyzwolenia Łodzi do tego czasu budynki przy ul P1otfk.owsk1iej, ale tam u- korzystał z prądu me płacąc za_ zużytą ener
prywatna" i nie giię ani grosza. Budynek J:x>wiem przyłączony
sadowiła się „inicjatywa
jest do ogólnej sieci fabrycznej i objęty tym
można ' jej w żaden sposób ruszyć.
Jeden z domków zajmuje t zw Dom Prze samym liczniklem, co stanow1 jeszcze jeden
mysłowo·Handlowy. khlry zajmuj·e frontowy dowód, że jest on nieodłączną częścią fa.
sklep i trzy wie1lcte pokoje. Właśckielem bryki. Wprawdzje w lokalu znajduie się pod
, Domu" jest ob Kin Bronisław, panoszący J.'. czn.ik. ale pan Kin ntie uważa za stosowne
się tu, j~k udz'.elny książe. Wchodzi na te- rozldcwć się pod tym względem z fabryka,
ren fabryki, kiedy chce i nde istnieją wobec prz:vpusi:cza.i ac w swej .,naiwnvści", że należ
n'ego żadne zarzadzenia czy ograniczenia. ność za orąd wlliczona jest w czynsz kamor·
I żeby chociaż ten lokal był należycie wy- nfany. Naiwność rzeczyw;iścte rozbrajająca,
korzystany, ale poza sklepem. w którym rze gdyby była szczerą.
W ostatnich dniach pan Kin zreflektował
czywiście z:najduJe stę {:OŚ nie coś, pozostałe
lokale zajęte sa w ten sposób, że w jednym siię i przerob'.ł instalację, przyłączając ią bez
rozstawiono na całej przestrzeni k~lka toreb pośrednio do kabla miejskiego, zakładając
z proszkiem szmerglowym. w drugim trochę l iednocześnie własny Uczn'k. Oczywiście ,,Farzuconego na piękną podłogę żelastwa, a w 1 Ma·Tka" nie ma zamiaru rezygnować z . na
j leżności za pr.ąd, zużyty w ~iąi;u p:aw~e
tr?ecim jakieś tam graty.
Opróez tego ów pan zajmuje jeszcze dwa czterech i.at, a1e to wszystko n:e rozwiązuJe
kwest1i.
,
pokoiki na poddaszu.
w wypadku skale.czenia. 00 przy pracy Fabryka mus! mieć świetlicę, ambulato.
przecież się zdarza. opatrunek robi się na rium i to wszystko. co jest zagwarantowane
miejscu, przy warsztacie, a w powazn;ej- ustawowo każdej fabryce.
szych okolicznościach - w t>iurze Bowdem I Podobnie ma sdę sprawa i z drugim do·
w lokalu, który dosko.nale nadawałby się pa mem - zna iduią się tu kwiac'arnia i sklep
św' etlicę. ambulatorium i sekretariaty orga· 1 fotograficzny, które tak samo psują krew
niwcji społecmych, ktoś urządził sobie robotnikom. jak ów sławetny „Dom HandJo.

I

wo-Przemysłowy".
skład żelastwa
1
w całej tej historii jest sporo ciekawych I ~ Musim:v mieć świetJ,icę 1 basta szczegółów

Dom figuruje w aktach
iako · iego w la mość, i z tego tytułu
musi się troszczyć o takie sprawy
m '. atanie ulicy. wywózka śmąect i

mó.
i n,e sporzniemy, do·
fabryki, wią towarzysze
·
fahryka pók' jej nie uzyskamy.
Miarodajn<> czynniki niewatnl!iwie -po::>rą
jak za.
em-em.
t..P. Na· te słuszne żądania.

W

Ł
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dli'

artykułami gospodarstwa domowego i t .P.

Pla-nuiąc rozbudowę sieci handlu detalicz·
nego PSS uwzględnia potrzeby posiczeg61nych dz'.elruic miasta. Przy tym rn:iwoT)owsta·
jące sklepy spółdziekze będą to placówki
now0cześnie wyposażone, umies7czone w obszernych lokalach, które obsłnżyć będą.
mogły S7erokie masy klientów. W tei chwiJ.1
wypracowujemy tę idealną siatkę punktów

sprzedaży.

rt
Likwidacja zaopatrzeruia ka kmvego nana Powszechną Spółdzteln1 ę Spożywców szereg nowych obowią·
zków. Z nowym rokiem całe przetwórstwo
mięsne zostanie skupione w ręku pai'istwoprzetwórcza - konserwo·
wego przemysłu
wego. Spółdzielcze przetwórnie wędlin zmie
nią · dyoponenta. Równocześn !<> w związku z
akcją zaopatrzen:a pracujących w tłu•z--ze
ulegnie zmianie technika sprz 0 daży ,h'i ··' owei.
w rzeźni miejskiej_ w nowydi wa~u"'•a.ch
PSS stanie się wyłącznym rlystrybutorem
przetworów mięsnych oraz tJ:i&zcz.Jw rlla
pracujących. Przewiduiemy, że do końra
N}ku przvszłego piekarnie spółdziekze zaspokoją wszystkie potrzeby ludności pracu·
jącej w Łodzi. Przewidujemy bowiem powa:?Jną rozbudowę własnej produkcji chleb1
i pieczywa.
Zaopatrzenie IudnośCI! miejskiej w artf
kuły włókiennicze poprzez si eć sklepów sp{
dzie1c7ych wzmoże się w roku 1949 wydatnie. Plany ro:!lbudowy stlecii. detalicznej hr·n·
dlu państwowego o.graniczą cię w tym czasie do stwQt"Zenia pięciu domów towarowych
i kilku detaJ.'cznych sklepów wzorco··rvch.
towarflwa pro rh .kcji
Cała olbrzymia masa
państwowego przemysłu włókienniczeoo . k0n
fekcyjnego; galanteryjneg0 i tp. będZ.:e roz·
prowadzona przez 175 sklepów włókienni
czych PSS·u.
placówek
Dwa tysiące uspołecznionych
handlu detal:czneg0, działającego w naozym
będztie to osi a gnię
- m'eście w roku 1949 cie. które w powa~nei mierze zrel'Jlh1i~ za·
sadę oszczędności w gospodarce m<1tc riałem
ludzkim i w gospodarce lokalowej. Zas p o koją
one całkowicie potrzeby ludności mi e i~ki ej
we wszystkich dziiałach zaopatrzenia. Przysporzy to gospodarce państwowej tys'ące rąk
do pracy proouktywnei.
Zasada oszczędnej gospodarki iest prz.ez
PSS realiząwana we w&zystkich po(:iągilJlę·
ciach gospodarczych. Dążen'e do zmnieiszeni>'! kosztów włarny·ch, by móc oddać nabyw·
com towary po ·najtaniej skalkulowanych
cenach pozwoU w roku 1949 zmnięjszyć kos.zty ~an~lowe d~ 7.8 p:~ent, co da oszczę·
dnośc1 .hl:.sko ć:w-1~rć mcrllarda .złotych. R?w;>o,czesme d~1ęk1 rozbudowuiącemu. snę
wsrod pr;icowm~ow P~S wspó~awodmctwu
p{ary społdziel:n:~ ~oze na s~oJe d:<Jbr~ z!ł·
? .sac w roku biezącym takie osiągmęc:a
iak wzroot obrotów (w stosunku do 1.947 r.)
0 . 50 procent. i;irzv ;ównoczesnym zwiększemu .pers~nelu Jedyn.e o 22 procent:
. Wierzyc należv, - stwierdza w zakończe·
~uu swych. wypowiedzi tow. Stawiarski, ze POstaw·one przed spółdzielniią zadania
na rnk 19411 będą całkowicie wypełnione.
kh realizacja przyczyn.i się na odcinku
handlu do zm !al'.lv obikza naszego miasta,
'Nvwiad orzeorowadz.iła r. K

I

kłada w roku 1949

CZAS UCIEKA
K

owa.lczykowa
swoją

miała

Hanią.

zmartwienie

Co mówił stary zegar
ze I Hania wyskoczyła z łóżka i zakrzątnęNie ~:rnegła i;awet. gdy drzwi się o-

lubiła

się

Po211nywała

tworzyły

cichutko 1 matka stanęła w pro·
tal
Han' ?
„+n>
cji Dziesięć lat dziewczyna - mówiła Ko
· .
, .
.
- Co się s o,
iu . 6P.r ...... a
_;k
do """"iadek _ powinna J'uż pokoJU. Wyczysciła garnki nad piecem. córki. .
Wi:ILIC:Zy owa
~
. dla
t ~ .
,,...,,} od
T
.
. to
t
odT\/'\,_
nabrać rozumu, powinna już wiedzieć, co Potem usia .
przy s o.e i za~-.a
rao me, ~am11sm,
zegar. ~-znaczy czas !
biać lekcje.
"Wiedzlała Hania.
Kowalczykowa posda do pracy zasmucona. Har.Ua. wyciągnęła się rozkosznie w
łóżku. Jeszru pośpię sobie - mruknę
ła pod nosem. Lekcje później odrobię! Do
szkoły dopiero za tydzień!
Już pcczęła zasypiać, gdy nagle stary
zegar zaczął bić dźwięcznym. tonem godzinę. Hania otworzyła oczy,
- Niedobry, poco dzwonisz, tak głośno? I
Byłabym zasnęła!
A potem patrząc na
białą tarczę zegara krzyknęła:
- Nie wiem, po oo są zegary!
Nagle zegar jakby poruszył wąsa.mi
wskazówkami.
Przyjrzyj mi się uwaźnie, dziecino droga - sapnął, nie przerywając swego tykania. Jestem sprzęt br.rdzo użyteczny, bo
twoje.mu ojcu, twojej m atce, braciom
i każdemu, kto się koło mnie przewinie wskazuję
wszystkie godziny życia. Czy
czuwacie, czy śpicie, czy pracujecie, czy
nic nie robicie - moje palce-wskazówki
nie ustają ani na chwilę. Mój mały dzwonek robi to samo. Każda godz'..na, którą
wam obwiesrezam, już przeminęła na zaw
sze i nigdy nie wróci. Przypominam więc
wam - że czas ucieka, nie oglądając się
:na nikogo! Jeżeli tego czasu nie potraficie użyć jak należy, nie moja w tym wina. Co godzinę j esteście starsi, co godzinę
powinniście być mądrzejsi, lepsi!
Hania zamyśliła się na chwilę. - Może
naprawdę śpię za dlugo. Może jestem za
leniwa? Ileż razy nie odrobiłam lekcji mówiąc sobie po cichu mam czas! Od.robię jutro! A to przecież nie tak! Czas
ucieka - czas ucieka - nie mam czasu,
Dziewczynka

la

Bpać długo. Ileż to razy nie Odrobil:1 lek- rze

po izbie.

srzybko tale-'

Zamiotła czysto wszystkie kątki w gu.

muszę się uczyć, mllB'bę się spieszyć.
- Hehe - prawił stary zegar. - Przed
laty stałem w oknie u zegarmistrza. Prze
chodził jakiś stary człowiek ulicą. Stanął
przed l.Justrzaną szybą i zaczął prosić :
Zegarze, wróć mi moją młodość. Zegarze,
wróć mi moje dawne lata. Nie • chciałem
się wtedy uczyć, nie słuchałem rad i na-

Dzieci piszą do „Promyka"
Kochany Promyku!
Chcielibyśmy Z8.'Wl'7.eÓ
S Tobą
blltsz1,
kontakt i zapoma.ć Cię z n68Zą klasą. Na..
sza klasa jesit duża i słOlll.eczna. W naszej
klasie je.st samorząd, który dobrze opieku
je się nią.. Do tego p:rcyczyniła się gospodyni klasowa. Ponieważ cała Polska ustanowiła wyścig pracy, my, nie chcąc oo.stać
w tyle, postanowiliśmy dać słabszym pomoc w nauce. Drogi „Promyku", dziękujQ
bardzo za wiad'Om>0ści, które nam drukujesz co tydzień. Bardzo mi się podobała
czytanka .o Olku Ko.szewoj. Przydała mi
się też do nauki ceytan.ka., w której poda..
no w procentach wyniki pracy w Związku
Radzieckim.
Jurkowski Andrzej, ucz. kl. V ...a
podstaw. &koły Nr 11 w Łodzi..

•
Odpowiedź

• •

Redakcjl.
Drogi Andrzeju, pnepraszam, · ko.
chana klśso 5-ta Szkoły Podstawowej
Nr 11.
Bardzo mi się podoba Wasza słoneczna.
klasa, a najbardziej jej mieszkańcy tzn. wy sami, jej uczniowie i uczennice
(zdaje się, że i dziewczynki - prawda?).
Bardzo jestem ciekaw, jak się nazywa wa
' sza gospodyni klasowa, kto praC'llje w sa
morządzie. Czy to właśnie samorząd po..
stanowił zorganmować pomoc w nauce dla
słabszych kolegów, cey też może uchwa Io
no to na ogólnym zebraniu całej klasy?
Bardzo cię proszę, AndrzeJ'ku - przysyłaj od czasu do czasu uchwały
waszej
klasy i samorządu.
Najlepiej byłoby, gdyby na zebraniu
klasy lub posiedzeniu samorządu, któreś
z was zapisywało, o czym się mówiło i co
post anowiło. To się nazywa „proto~óło
wanie zebrania". Taki protokół powinien
podpisać przewodniczący zebrania i proto
kulant tzn. ten, który spisywał, i schować dobrze w szufladce. W ten sposób nie
zapo~cie, co zostało postanowione i
zawsze klasa będzie mogła sprawdzić, czy
wykonano wszystkie postanowienia, czy
też gadano tylko „na wiatr".

-·o·--

HaHO, korespond.enci „Promyka"

pomnień!
- ~al mi cię, biedaku - odpowiedziałem wtedy z żalem, ale twój czas już minął bezpowrotnie i nic go nie zdoła powrócić.
- Potem. ciągnął stary zegar - po-

·
b
Wielu, bardzo wielu zasłużonych „dor osłych'' n:e miało tego zaszczytu, Y wy-

stąpić publicznie przed Kongresem Polskiej Zjednoczon..:j Partii Robotniczej, o oto

Prosimy nastl}pujących korespondentów „Promyka" o szybkie podanie swych dokładnych
adresów: Przybyszewskiego Juliusza, Łó!li;
Krysię i Alę; Hajnrych Danielę; Charcikównę
Irkę; Ducha Puszczy,
Piotrków Trybunalski,
Sta śka M.; Stefana Gnapa, No:::ińską Romkę,
Kutno; Sachałowską-Koszutską; Walczaka Jurka; Lk-k; Wesołego Rysia z Pabianic, Marysię
L„ Z~.stęp „Iskier' ', Składkowską Ewę, Wiesława Lemka; Janic Urszulę z Rady P:i.bianic.;
Komatowską Marysię, Zakrzewską !l!żbietę; _
0
bligacza Zenona, Urb2.Ilek Hankę, Smoczyńskie
go Zenka, Kukuła.ka Leszka, Wajchert Krystynę, Junkrzykla. Janka, Zbyszka Nowickiego 1
Zbyszka Łukasiewicza., Jędrzychowską Hanię.

przyPadł on w udziale małej ~inie Kiesz czy-ńs~iej. z Górneg?. Sląska. :rzt;ba przytem kupiono mnie i postawiono w jakimś znać, że mała Nina nie przyn'.osla wstydu górn:czeJ delegac11: tak śhczrue dekladużym pokoju. Naprzeciw mni~ na łóżku mowała piękne wiersze Wło~mierza Ma jakowsk~e:go, żio otrzymała rzęsiste brawa
pod ścianą leżał chory człowiek. Ileż razy od nrezvdium i wszystkich zebranych na Kongres:e„.
po nocy wyciągał do mnie ramiona i bła 111111 11J1111 111r.1 111111111111•11 1!1111r11r. 11111:111111 1'11111n1r 1a1i11111um um11111mn 1a11111111:1111111J11r1111 1 111111rn11111 1:1 1 ,1~1 "l 'll'l 'll "l:!ll!la1111n1!il: 11 :1111111111n11'l!l1<r m.m1 l'IF1'.L:li11 1:1 111 ~11 11:11111 111n 1n ~11111!'1 111111111J11111 1!1111H1 111 111l1111 1n1111111nn11! 11'1!1 111111m•11111111n1 n 111 1n1111111 111111111~1·! 111 rrmn 1 c 11r 11D
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gał:

1

Joasia-Korespondentka „Promyka"
I

- Zega~, zegarze, wróć mi moją mło
dość. Już teraz będę żył inaczej. Będę pra
cował, będę się uczył!„.

Hania ~łuchał~ zegarakw. zad.N~e. P~Nie ma tego złego, co by nie wyszło na
tem rozeJrza a s1ę po po OJU. ie sprzA "
.
·
nięte a matka wróci za parę godzin z fa.- dobre" powiada przysłowie. Zastoso•
•
,
• •
d
.
T
1
bryki. Jej matka, ta, o ktoreJ PIBZą w ga- wanie tego przysłowia 0 meszczęs twego
zetach, jak o przodownicy pracy, matka, wypadku, który - jak wiecie - przydaktóra wzbudza podziw pracowif;ości~ rzył się małej Zasi Korońskiej z Waliszewa Dworskiego - nie jest z całą pewnością zbyt zręczne, ale fakt faktem, że gdy.
by n\e ów wypadek - „Promyk", być moż·e, nie zawarłby mi.lej zr.ajomości z Joa·
sią Cz. z Głowna, a gdyby nie znajomość
z Joasią - „Promyk'' nie dowiedziałby się
o nieszcześciu małej Zosi i nie mógłby po1 śpieszyć jej z uomm:ą. Tak tedy przykre
DZIWNY AGREST
wypadki, któl'e chodzą po ludziach (więk·
Ozy wiecie że istnie.ie srpecjalna ~ ~ szyt:h i mniejszych) prowadzą niekiedy w
na a·grestu, 'która w przeciwieństwie d.o J „dobrym kierunku", w tym wypatlku zwykłego, krmko-Nego agrestu przyporni- ~ do „Promyka".
·
na małą. palmę? . .
.
.
.
Jeśli chodzi o naszą korespondentkę z
O~a .ta ~JdUJe. Slę. w Widzewie Głowna _oj, nie brak j"ej i dobrego serpod Pabian:c~m.1 w WyzszeJ Sz.lcole Gospo. ca i silnej woli. Ta silna wola przejawia
darstwa \VieJskiego.
się !lie tylko w tym, że dzielna Joasia
OLBRZYMI KRAB
. „studiuje" w gimnazjum głownieńskim w
przy wybrzeżach. iapof;skich żyje o?m1:i- dość trudnych warunka.ch, że wraz ze swona. kri;t~a~ który JeS~ ruesłvcham.ie wielki. ją, nie wiele starszą siostrą bierze wcale
Długosc Jegio wynosi, o.koło 7 stóp przy męinie za głowę rozmaite mankamenty sa
~erech
roik.osm.
,KOli n:me1. 1ua, l"f'"'~:.-1.,
K b li· pół
s sze
-- _
-.,.~-·
<i.clYm O
...
.. r cff'l
• .,.-~·~
.
' "'·;• cia ,,.na 3tam:.j:"- wi ·
noocl~ ~lają, ~- ~ piy;..a.j~ ~fuctwo. l dać ją także w szlachetnym ;iporze, i ja-

1

l

•

kim Joasia Cz. „trwa" przy sprawie swej wa przecie:;. da się pomyślnie załatwić.
protegowaneJ"" Zosi·.
Lx'czymy ocz~s' 1' t t · J
·
t
" J
. ,
.
J
. r.
•
„ ··• c ę, u a3, oas1u,
na wo
„ eszcze 1 eszcze - pisze oas1a :rz. - ją interwencję, wierząc, że. skoro udało ci
zagrzewaj „P.romyku'' gorąco koleżeństwo się poruszyć na korzyść pnyjaeiółki tylu
do pomocy dla Zosi. W każdym „Promy- ludzi, iw>mszysz niewątpliwie i wszystku" dwa, trzy malutkie a gorące słowa". kie.„ papierki w Waliszewie, Bielanie,
Zrobione, Joasiu. „Promyk" będzie za- ,Głownie tudzież w Łowiczu. Jeśli nie sagrzewał koleżeństwo do pomocy dla Zosi, ma, to napewno za naszym pośrednic
będzie :.:amieszczał nie tylko dwa, tuy ma. twem.
lutkie słowa, ale znacznie więcej.
Twoje plany, Joasiu, co do dalszy ch ło
Ot, np. narazie „korespondencja'' - za sów Zosi są słuszne i zasługują na poparcie:
korespondencją": nie kto inny, tylko sam chciałabyś oto małą Korońską umieścić w
ważny i poważny PZUW (Powszechny Za- „jakimś" sanatorium RTPD, aby dziewkład Ubezpieczeń Wzajemnych, Inspektor czynka, cierpiąca z powodu jednego niePowiatowy w Łowiczu) donosi nam w pi· szczęścia - kalectwa, nie cierpiała z po·
śmie, zaczynającym się od groźnych sym- wodu drugiego - utraty roku . szkolnego
boli urzędowych Am V I Szk - NW 11. i odcięcia od n&uki.
48„ .'.:e zabrał się już energicznie do szkody . Ano, zoba~zymy~ co się da zrobić w tej
wypadkowej, jaką poniosła Korońska Zo- sprawie. Wi~rzymy gorąco, że otrzymamy
fia, uczennica Publ. Szkoły Podstawowej korespodilecję z „zaczepionej'' przez naw Waliszewie, gm. Bielany, pow. Łowie- szą korespondentkę instytucji. Insty tucja
kiego.
ta, jak wiadomo, zacna, napewno postara
Co prawda - jak dalej wynika z treści się i ze swej strony pomóc jakoś małej
?isma - do nadania dalszego biegu spra- Zo!ti, ofierze nieszczęśliwego wypadku.
wie (tak to brzmi w urzędowym języku)
Zrobi to tym chętniej, iż w przeciwpotrzebne są jeszcze jakieś formularze i nym razie mogłaby mieć „do czynienia"
zalą.c:mik.i, a!e „Prom3.•k" ~a
. . "ą,b:ie.ję, żel z Jol:lsią Cz., tw~..r.dym i m.'eustępliwym
znaJdą ~ę one wresic1e dosc ~~~~- .J. s.p_~ą adwok~t~pi __ ~B~~§l:ąszo.el :wraWL ,

•

•
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Kronika Pabianic' Urząd Drogowy w

Pabianicach

buduje nowe drogi i mosty w powiecie
Podczas gdy w ubiegłych latach głó zanie poszczególnych wsi z istniejącywny nacisk był położony na roboty o mi drogami bitymi bądź też s}~orygowa
znaczeniu konserwacyjnym, to w roku nie trasy istniejących dróg celem przybieżącym poza pracami na istniejących stosowania ich do potrzeb nowoczesne
budowy go ruchu samochodowego. Do tych
już drogach bitych dokonano
nowych odcinków dróg, nawierzchni ostatnich należy zaliczyć wykonanie
ulepszonych lub mostów stałych. Od- jezdni brukowej w ł,asku, co pozwolicinki nowych dróg miały na celu powią io stworzyć arterię przelotową od dro---------~-----------------------oKOMU WINSZUJEMY
Wtorek, dnia 28 grudnia 1948 roku
Dziś: Cezarego
WAŻNIEJSZE
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Dworzec Kolejowy 68
Zarząd Miejski PZPB. - 23
Telegraf - 213
PZPR-3
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Iłowy

system zaopatrzenia w n1leko

Z dniem 1 stycznia 1949 roku wchodzi w życie nowy svsiem zaopatrzenia
W myśl rozporzą
111dności w mleko.
dzeń, mleko przysługiwać będzie wszystkim bez wy~ątku dzieciom pracowniczym w wieku od O - 14 lat oraz kobietom ciężarnych i karmiącym.
Dzieci do 3 lat otrzymywać będą 14
litrów miesięcznie, dzieci starsze, kobie
ty ciężarne i karmiące po 7 litrów miesęcznie. Mleko przydzielane będzie bez
płatnie.

Dotychczas stosowane karty dziecinne i macierzyńskie, zastąpione zostaną
Kino „Robotnik": Film produkcji ra asygnatami mlecznymi wydawanymi za
kładom pracy przez Ubezpieczalnię Spo
dzieckiej „Narzeczona z Turkmenii"
Rozdziału mleka dla dzieci do
łeczną.
raprodukcji
Kino ,,Polonia": Film
lat 7-miu i matek dokonywać będą
dzieckiej ,,Kurhan Małachowsk;"
sklepy „Społem" i dwa sklepy ókręgo
--<>--wej l\1leczarni. Dzieci w wieku powyDYŻURY AP1'EK
żej 7-miu lat otrzymają mleko w szkoDziś dyżuru.ie apteka mgr. Połubińskiego
łach.
przy ul. Armii Czerwone.i Nr 37.

KI N A

Spółdzielnia „Społem"

Pierwsze asygnaty mleczne wydane
w najbliższych dniach. Asygnaty te należy zarejestrować w jednym
z niżej wyszczególnionych sklepów, naj
Asygnaty
później do dnia 5 stycznia.
nie zarejestrowane w tf'rmtnle stracą
zostaną

swą ważność.
Następujące

sklepy „Społem" będą
rozprowadzalay mleko w nowym roku:
Nr 1 - Lutomierska 2. Nr. 3 - Warszawska 115, Nr 4 - Pułaskiego 12,
Nr 5 - Moniuszki 24, Nr 6 - P. Skar
gi 20, Nr 7 - Warszawska 80, Nr 8
- Szpitalna 1, Nr 11 - Gen. Żukowa
26, Nr 13 - Piękna 39, Nr 20 - Mielczarskiego 13, Nr 21· - Moniuszki 45,
Nr 25 Kopernirl:a 13, Nr 26 - Skłodow
skiej 6, Nr 27 - Poniatowskiego 13,
Nr 35 - Armii Czerwonej róg Bagatela oraz sklepy Okręgowej Mleczarni
przy ul. Pułaskiego i Konstatynowskiej

.

.

W związku z końcem roku chcielibyś dzony w Pabianicach duży nowoczesny mi i ow?cami. Pod tym względem za.:.
opatrzenie ludności pracującej przez
my zapoznać ludność Pabianic z działal sklep rybny.
„Społem" jest zupełnie złe.
przede
ma
Spółdzielnia „Społem"
nosc1ą największego przedsiębiorstwa
Trzeba koniecznie, ażeby w roku
wsżystkim na widoku zaspakajanie- po.
sp~z~wczego, jakim na terenie Pabianic trzeb ludności pracującej i wszystkie 1949 niedomaganie to zostało usunięte
. jej wysiłki zmierzają do tego celu. Jest przez wprowadzenie jarzyn I owoców
~est spółdzielnia „Społem".
„Społem" posiada sieć sklepów, roz- jednak gałąź handlu spożywczego, trak do istniejących już sklępów ,,Społem",
r~uc?nych we wszystkich częściach Pa' towana przez ,,Społem" wybitnie po ma względnie przez utworzenie sklepów
b1an1~. Ogółem punktow sprzedaży Ji-ł coszemu, a mianowicie handel jarzyna- specjalnych dla tych artykułów.
+
·@www
czy się 37, w tym sklepów spożywczych!•
29, skl~póyv masarskich 3, sklepów z
I
dwa, z maten!lczyz:1af1'.l
~ .I
nałam! pisemnymi - 1 oraz 1 sklep 1
Te znaczne ilości, łącznie z II}.ięselll,
z tekstyliami i „Gospodę Spółdzielczą".! DRZEWO RĄBANE W SKŁADACH
sprzedawanym przez sklepy prywatne,
,,SPOŁEM"
„Gospoda Spółdzielcza" jest obliczaSkłady opałowe Spółdzielni ,,Społem" umożliwiły wszystkim mieszkańcom Pa
na głównie na potrzeby ludzi pracy. p 0
oraz za- bianic zaopatrzenie się na święta w dod
d
•
1
l
wolne ilości mięsa i tłuszczu.
cenac 1 s.rnlkulowanych jak najniżej ; maJąc na uwa ze wygo ę
można tam ZJesc smaczne śniadanie, r oszczędzenie czasu ludności pracującej,
ZEBRANIE PRACOWNIKÓW
ostatnio do sprzedaży
wprowadziły
obiad czy kolację.
,,SPOŁEM"
Obecnie Zarząd „Społem" czyni sta- drzewo rąbane.
29 grudnia br. w świet
dnia
środę
W
rania o uzyskanie lokalu na Starym
Mieście, ażeby uruchomić tam również PRZEDSWIĄTECZNE ZAPOTRZEBO- licy fabrycznej PZPB przy ulicy Trau
gutta, odbędzie się zebranie miesięczne
WANIE NA MIĘSO ZOSTAŁO
„Gospodę · Spóldz!elczą", gdyż
drugą
pracowników Powszechnej Spółdzielni
ZASPOKOJONE
że
wykazała,
praktyka kilku miesięcy
gospody takie są bardzo potrzebne.
Pragnąc pokryć w pełni zapotrzebo- -spożywców „Społem".
obejmuje:
Porządek dzienny obrad
Poza działem sprzedaży ,,Społem" po wanie na mięs.o, Powszechna Spółdzielsiada na terenie naszego miasta poważ nia Spożywców „Społem" rzuciła na sprawozdanie za m-c listopad, aktualne
ne działy produkcyjne własną masar- rynek w okresie przedświątecznym 13 sprawy pracownicze oraz inne zagadnię, w której przerabia miesięcznie 100 tysięcy kg. wieprzowiny i 3 tys. kg wo- nienia, wchodzące w zakres działalności spółdzielcÓ":1:· .
sztuk świil, 20 szt. bydła oraz cieląt i łowiny.
40 szt. owiec, co stanowi łącznie 11 ton
mięsa, które rozprowadza ·we własnych
sklepach w formiP wędlin, tłuszczów
i mięsa.
zo§lużongch przą odbudowie w1i
Wypiek we własnej piekarni pokrywa zapotrzebowanie miesięczne ludnoW Urzędzie Wojen.ródzkim w Pozna- p<. odbudowy kraju. Nagrody pieniężne po
ści na pieczywo w 35 proc.
niu od"!:Jyła s:ę uroczystość w.ręczenia na- 5 tusi ęcy zł. wręczono 13 przodownikom.
M. in. specjainą premię otrzymał roboSpółdzielni „Spa- gró:l przodownikom pracy przedsiębiorstw
opałowe
Składy
Przedsiębiorstwa Bu. łem" w czasie czterech miesięcy sprze- pafo.twowych i spółdzielczych, którzy wy- tnik Państwowego
W3i. W prze- dc•wlanego, Czubakowski, który wyróżnił
oC:budowie
przy
się
różnili
dały 1600 ton węgla, oraz jakcadeputat
się przy odbudowie zagród dla m:>..łoroł
dla pracowników fabryk wyd~y rów- mówieniach podkreślono znaczęnie ruchu
w~p6'zawodnictwa dla przyśpieszenia tern nych w powiecie gorzowskim.
nież 1600 ton węgla . .
Ogółem miesięczny obrót Spółdzielni
,,Społem" w miesiącu listopadzie wynosił 5111milion6w zł.
Ministerstwo Leśn:ctwa przyznało 20 - 1.474.000 zł., łódzka - 1.440.000 zł., poA teraz plan ,,Społem" na rok 1949.
zł. premii dla zasłużonych robctni· znańska.:._1.3!6.000 zł., leg;iicka-1.304.000
m:ln.
Otóż przede wszystkim zwiększyć sieć
1.105.00G zł., krakowska
zł„ olsztyńska przodowników pracy.
leśnych ków
punktów sprzedaży detalicznej tak, aże
Rozdziału premii pomiędzy 16 dyrekcji 1.26~.ooo zł., bi::!łostock~ - l.0 82 ·000 zł.,
by do końca roku pokryć zapotrzebo- Labów Państwowych dokonała Sekcja Wy lubuska - 930.000 zł., lubelska - 753.000
wanie ludności Pabianic na artykuły r,:kow: Glównego Kom:tetu W3półzawo zł„ bałtycka _ 728.000 zł.. rzeszowska _
pierwszej potrzeby w 80 procentach. cinictwa Pracy. Wg. tego rozdzielnika po- 690.000 zł. oraz war<>nwska _ 582.000 zł.
Rozdziału premii dla poszczególnych zeJuż obecnie Zarząd ,,Społem" prowadzi szczególne dyrekcje Lasów Państwowych
pertraktacje o przejęciu szeregu skle- otrzym•: śląska - 2.453.000 zł., toruń srułów w zakładach pracy, dokonają
ska - 1.851.000 zł., gdańska - l.53S.OOO Zc.krndowe Komisje Współzawodnictwa
pów w różnych punktach miasta.
Poza tym w roku 1949 zcstanie urzą zł., radomska - 1.491.000 zł., wrocławska Pre.cy.
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g.i państwowej w kierunku Widawy
oraz budowę prostego odcinka drogi w
Sięganowie.
Na ważnej

drodze - tak ze wzglę
dów gos_podarczych jak i komunikacyj
nych, jaką jest droga · pow. Szczerców
- Widawa zostały przeprowadzone w
bieżącym roku poważne inwestycje z
funduszów powiatowych. Rozpoczęta
została budowa mostu żelbetowego w
Kleczu.
Drugą poważną inwestycją była

bu-

dowa „dywanika" z grysów smołowa
nych na drodze Łask - Szczerców.
Do wykonania tych prac została
zmontowana .maszyna, która pozwoliła
na produkowanie materjału na miejscu.
Budowa tego odcinka pozwoliła wyszkol!ć pewne kadry ludzi do prac przy
drogach smołowych, które do tej pory
n;e były prowadzone na terenie nasze
go powiatu.
Dzięki subwencjom; jakich udzieliła
Rada Państwa na budowę dróg gminnych, zbudowano 7 ,2 km nowych odcinków dróg na terenie gm. Widzew,
Górka Pabianicka, Lutomiersk, Wodzierady, Dobroń, Zelów, m. Łask, Sę
dziejowice i Rusiec.
Roboty konserwacyjne byry prowadzone bądź to jako kapitalne remonty
pewnych odcinków, bądź też jako wyłatanie istniejących wybojów.

Ze .§por!!!_

zaspakaja w60 procentach potrzeby ludności Pabianic

kuch~nnymi

łaskim

przodownik·ów pracy

premii dla robotników

leśnych

Sekcia Narciarska „Chemiczne)''
Tereny wokół Pabianic nie stwarzają
dogodnych warunków do uprawiania
sportu narciarskiego, Niemniej z chwiopadów śnito_·
lą nadejścia większych
nych, zapaleni miłośnicy tego sportu
wyruszają na nartach w teren. Do takich należą narciame zgrupowani w
w klubie sportowym „Chemiczna".
Sekcja narciarska „Chemicznej", licząc na obfite śniegi w bieżącym sezonie zimowym, projektuje szereg ciekawych wycieczek na nartach dla swych
członków i sympatyków.

PROCES DOWÓDCÓW POLICJI
HITLEROWSKIEJ
W procesie przeciwko dwóm hitlerowcom - Knofemu i Malsen - Ponic
kau, który toczy się w Poznaniu, ujaw
niono wykaz dzienny Nr 82 z dnia 13.8.
1942 r., podpisany przez Knofego, w
którym oskarżony polecał podległym
mu policjantom strzelać bez uprzedzenia do uciekających jeńców radzieckich.
W związku z UJawnieniem tego doku
mentu, prokurator postawił wniosek o
rozszerzenie aktu oskarżenia. Sąd przy·
chylił się do wniosku i odroczył rozpra
wę do dnia następnego.
DWUNASTOLETNI CHŁOPIEC
ZAPOBIEGŁ KATASTROFIE
KOLEJOWEJ
Dwunastoletni chłopiec Gerhard Bania, idąc wzdłuż toru kolejowego na
szlaku Gutkowo - Dobre Miasto (dyr.'
okręgowa olsztyńska)

zauważył leżące

w poprzek toru, zwalone przez burzę
drzewo. W tym samym czasie nadchodził pociąg Nr 222; chłopiec, zdając sobie sprawę z grożącego niebezpi_eczeń
stwa, dal znak,. aby zatrzymano pociąg.
Dzięki jego przytomności umysłu .unik
nięto katastrofy kolejowej, która mogła mieć poważne skutki.
Minister KomunikacJ"i inż. Rabanowski w uznaniu. obywatelskiego czynu
Gerharda. Bani przyznał mu 20.000 zł
nagr?d_Y oraz styp~n~ium .szkolne w wy
sokoscJ 150.0 zł m1es1ęczn1e do · czasu
ukończenia szkoły oowszechnej tj. do
roku 1951.

l
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. TEATJRJY
PilSTW. TEATR WOJSKA POLSKIEGO
w ł..odzl. ni. Jaracza 27
,
Codzien.'lie o godzinie 19.15 popularna
laomedia cuska Jana Drdy pt. „Igraszki
• diabłem" w rety8erii Leona Schillera.
Zeepół tWOl'Zll:
F1jewska, !yezlwwaka,
Bart:oMwicz,
Puclmiewak.a,
Skwarska,
BiernaCki, Bolltoweld, Borowski, Dejunowtt&, Dytrycll, Grabowski, Kł<>&i.ńaki, Ko.
%łOMiiki,
Lubelski, La.piński, Lodyński, AZS I H"S triun1lowalq w slat&.óUJce,
hoszgfk.óyce UJlele do
Ordon, Wojciechowski, Woźniak, tukowpowiedzenia
powinien 11nieć Lrqw
ski i słucha.cze PWST. ()pracowanie muRozgrywki mistrzowskie w siatkówce YMCA, piąte harcerzom, którzy obecnie losu drużyny męskiej, pon.iewat w tej ko.n
zyczne Tomam;a Kiesewettera i Władysła
wa Raczkowskiego, dek<>l"IM:je i ko.stiumy żeńskiej i męskiej w klasie A zostały za- posiadają odmłodzony zespół, gdyż odesz kurencji może by6 6 drutyn, i ja.ko 8l'.Ó8tY.
Otto Axera. Tańce w układzie Jadwigi kończone. Mistrza.mi zostały te same dru- li czołowi zawodnicy tego klubu r;e wzglę 2'ałp6ł będzie mistrz ldasy B.
żyny oo w roku ubiegłym, to jest harcer- du na OOWli organizację sportu. Zespół
Przoohodząc s kolei ~:'l aharakterytltyHryniewickiej.
ki oraz akadem.i.cy. O ile w konkurencji Yl.1CA zasilił Maciejewski, do AZS-u ki minionych mistrzoetw, Btwierdzid na.le
PREl\llERA
żeńskiej HKS prowadził w tabeli bez u tra pnystąpiłi: Frontczak i Borowiec, nat<>- ży, te należały one naogół do :lnteresi.ijąW PilSTWOWYM TEATRZE
ty punktu, 0 tyle AZS miał ciężką prze- miast Szor obec'me grywa w TUR-.ze. Naj cych, przy czym W' konkuren<:ji męsJrle1
WOJSKA POLSKIEGO
prawo, :natrafiając na silnego konkurenta więcej zyaka.ł na tym AZS, gdył Fron~ stały one na wyróm:ianym poziomie Jeśli
w Lodzi, ni. .Jaracza 21
w drużynie TUR-u. Pierw-sze spotkanie om.k i Borowiec to Cl'JOłowi zawodn!cy w chodzi . o pierwsze trzy zespoły.
W dniu 31. 12. 48 r. o giodzinie 19.1!5 w tych ziesipołów mkońceyło się zwycię- koszykówce i siatkówce, którey ·bronili
Sędziowanie nie pcl"JX)8tawisło wte.te d.o
Państwowym . Teatr7.e Wojska Polskiego, stwem drużyny robotniczej, rewanżowe barw naszego miasta w meczach reprezen i życzeirla. Należy podkreśli6 kłopot, jaki
ul, Jaracza. 27 odbędzie się po raz pierw-1 wygrał natomiast AZS, tak, iż zachodziła ta~jnych. Włókniarz ma ostatnde miejece 1posiadał prze~c.zący W~ Spraw
szy na Set!nie polskiej premiera dookona- konieczność rozegr&.'lia decyduj~ego me- i niewątpliwie spadnie do klasy B.
Sędziowskich z wyznacza.niem arbitrów na
lej komedii Henryka Kleista pt. ;,Rorzbity C2JU między tymi drużynami, Nie doszło w SIATKóWllE KOBIECEJ NAJLEPSZE poszczególne spotkania, gdyż często :me
dzban" w przekładzie Zbigniewa Krawc.zy jednak do tego, ponieważ TUR ,,potknął"
HARCERKI
dysponował ·o n .składem.
osobowym 11ękowskiego, Udział biorą: Fijewska, Ma-,1 się w zawodach z YMCA, W ten sposób
w konkurencji żeńskiej HKS zdobył mi dziów. \'.VYbrn~ on. jedn~ z t8?°o• ku zacherska, Mancewicz, Taborska, Biernacki, YMCA przyczyniła · się bardzo do za.jęcia strzootwo bez utraty punktu, Drugie miej dowoleruu druzyn 1 pul:>hcznośca.
1
Grabowski, Łapiński, Lodyński, Ordon, pieTWSzej lokaty w końoowej tabeli przez sce pTZj"Padło w udziale drużynie YMCA.
ROZPOCZYNAMY
MIS~RZOS'.IWA
Wasilewski i słuchacze PWST. Dekoracje akademików,
Trzecą loka~ zajął TUR, a następną
W ~OSZYKó~,„E .
i kostiumy projektu Zenobiusza. St:n.elecDrugie miejsce przypadło w udziale Zryw. Piąte i ostatnie miej.sce ma WłókPo zakoń~mu spotkan
mistz:.ostw.o
kiego, Refyseria Danuty PietraSUlkiewi- TUR-<>Wii,
trzecie
LKS--0wi
czwarte niarz którego zespół jednak nie podzieli klasy A w Sl8.tkówce, rozpoOZilJ\ &ę meczowej,
'
'
·
eze o punkty w koszykówce zarówno w
TEATR ,.l\IELODRAM"
Co ffi.llJChać UJ bo1'!iile lódzl.I,..?
konkurencji żeńskiej jak i męskiej. W
ni. TrauJtUtta 18 (gmach OKZZ>
pierwszej smnse na uzyskanie tytułu miDziś o godzinie 19 min. lli „Gody
weselne" - widowisko ludowe w u.kład.2'lie
ry. Grotnego konkurenta będfl po.siadały
i refyserli Leona Schillera. Pełne uroku
.że gościł będziemy u siebie Belgów
zrywianki w lu1.rcerka.eh, które dobrze 111>i
widowisko opiera aii, na motywach obrzi,
- 'eo •łychu w iio.-bowa.ni zblltającymi lit znów rozgrywka.mi sały Ili~ oetatnio na występach w stolicy.
dowych, tekstach mówionyclt, śpiewach.
bobie łódzkim t
o wejście do ligi, w któryoh biort przeoiej
ZRYWIACY MAJĄ srlANSE
i tańcach związanych ir; ludowym obrzę
Zwróciliśmy
sit z udriał dwie ' drntyny łódzkie.
W konkurencji męskiej, sądz.ąc po m,.
dem ~obótki, wesela i dożynek. Kompozytym pytaniem do ka.·
- N ajblit.szy mecz oczekuje nu 9 •tyemia.. wodach Zryw ligowy zespół TUR-u,
.cja muzyczna Władysława Raczkowskiego
pitami.
sportowego W dniu tym Zryw spotka się z groźnym przedrużyna Zrywu ma dużo zadatków na zdo
LOZB,
Racięekiego, ciwnikiem Hutł Zabrze.
i Kazimierza Sikorskiego, tańce Barbary
spodziewając się,
że
- Ponieważ jesteście jednocześnie kierowni. bycie czołowej lokaty w mistrzostwach,
F'ijewskiej, kostiumy i dekoracje Staniusłyszymy wiele no· kiem sekcji bokserskiej Zrywu .r:wraeamy a:ię a nawet nie jest wykluczone, że zdobędzie
sława Cegielskiego.
winek z jego pod· do naszego rozmówcy - powiedzcie
naszym tytuł mistrza. Zespół ten jednak winien
wórka..
Czytelnikom, jak oceniacie ewe szanse w tym pamiętać, że zawody trwają 40 minut z
TEATR „OSA"
- Jak się przed.~ta· spotkaniu.
dziesięcwminutową przerwą, wobec czego
Traugutta 1 (w sali .,Syreny")
wia
zaprawa rimo- Huta Zabrze będzie poważnym dla na.a należy tak rcnlożyć
siły i umiejętności,
Codziennie o 19.30, w niedziele i święta
wa, jakie spotkania przeciwnikiem. W ia.dnym wypa.dku nie będzie aby do ostatniego gwizdka sędziego grać
o 16 i 19.30 komedia muzyC7llla nt. „Porwaoczekuję, nas w naj· go nam wolno :r;lekceważy6. Od tego meczu ~
równo. Tak przygotowana drużyna będzie
nie Sabinek" z J. Węgrzynem. Ks.sa czvnna
bliższej
przys:rlo~cif dzie .zależało er;y będziemy walczyli o drużyno·
od godziny 10 bez przerwy. Tel. 272-70.
Lódzki Okręg<>- we milltuostwo Polaki. Jem ten mees wygra. niewątpliwie groźna dla ~Y z.espołów,
Państwowy Teatr Pow!l:ttehnY
wy Związek Bok!er- my, to będziemy już jednę. non w pierw!zej li· walczących o mistrzostwo klasy A w Jroseyk6wce.
·
11 Listopada 21
Kpt. ŁOZB Racięicki
ski nie
przeprowa- dze.
PIERWSZE SPOTKANIA
Codziennie 0 godzinie 19.1!5 doskonała
dza żadne~ za.prawy
- Naog~ samopoczucie wAr6d chłopców jeet
Ustalone jut zostały terminy piewszych
gatyra I. Erenburga pt, „Lew na placu". 1
1 zimowej, gdył nad zaprawą uwodmków ezu· dobre musrmy tylko doda.6 trochę otuchy Kra.·
Passe-partout ważne,
waję, ich kluby, jeżeli zaś chodzi o najbliższe wczykowi r Wojnowskiemu. Ci dwa.j po pora.ż. spotkań, a mianowicie: sala YMCA, dnia
spotkania, których organizatorem miałby by6 kach we Wrocławiu załamali się nieco psychicz- ·2 stycznia 1949 roku,
koszykówka żeń
Teatr Kameralny Domu iołnierza
LOZR to na widoku mamy spotkanie z Belgię, nie, ale „Szapsio" wetinie się za nich i z pew ska: godz. 16: TUR Zryw, godz. p:
ul. Daszyńskiego 84
- mówi kapitan sportowy LOZB.
nościę. t& chwilowa depresja minie końcr;y LKS HKS,
koszykówka
męska: godz,
- Pouieważ uciekł nam sprzed nosa. mecz z nMz rozmówc&.
.
Codziennie o godz. 19,15 sztuka T. Ratti18: Zryw - TUR, godz, 19: HKS Austrię,, sądzimy, że uda nam się mecz s BelPodczae
gdy
pierwsza
drużyna. Zrywu szyku_gana „Kadet \Vinslow".
gami zorganizowa6 w Lodzi, jeżeli oczywiście je 1ię już do dalsr;ych walk o wej§cie do ligi, LKS.
Kasa czynna od 12. Tel. 123-02.
Zawody w koszykówce zarówno w kon• Belgowie do nM przyjadę,. O ile orientuję się, druga. drużyna przygotowuje aię ea.łą part do
przyjazdu ich możemy się spodziewa6 w stycz· mistrzostw drużynowych B. kluy.
Zrywia.ey kurencji teńsJciej jak i m~kiej wzbudziły
TEATR KUKIEŁEK RTPD
niu, lub na. poczę.tku lutego.
wy11.tę.pit w pełnym 1kładrie,
który wygląde.ó wśród zwolenników piłki ręcznej duże zaNawrot 27, tel. 160-07
- A jak się przedstawiają. dalsze planyt
będzie prawdopodobnie na.stępują.co:
Potocki, interesowanie i niewątpliwie sala YMCA
W każdą nied:?ielę i święto o godzinie
- Co do dalszych planów nie mogę nic na Konarzewski, Zasada,
Kowalski, Przepiórka, będzie podczas każdego spotkania wypeł
12 „CZARODZIEJSKI KALOSZ" - wi- rarie powiedzieć, gdyż wszyscyl jesteśmy za.ab Ka.rpof!, Molenda.; Rozbicki lub Klodll.8.
niona do ostatniego miejsca..
dowisko otwarte.
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H.olorze lódzcq

KINA
ADRIA - „Noc grudniow:a"
godz, 16. 18. 20, w nied.z. 14
film niedozwolony dla młodzieży
BAŁTYK ,Pontcarral"
godz. 16, 18.30, 21. w niedz. 13.30
film niedozwolony dla młodzieży
BAJKA - ,,Dzieci ulicy''
godz, 18, 20. w niedz. 16
film dozwolony od lat 16
GDYNIA ..Pr.:>gram aktualnośm kraj.
i zagr. Nr 44"
godz 11 12, 13, 16. 17. 18. 19, 20; 21
HEL (dla mło~eży)-,,Samotny fagiel"
godz. 16, 18. 20. w niedz. 14
POLONIA - „Słońce w~hodzi"
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film dozwolonv dla młodzieżv
MUZA - „Krakatit"
godz. 16, 18. 20, w niedz. 16 ·
film niedozwolony dla młodzieży
PRZEDWIOŚNIE „Nauczycielka wiejska"
godz. 18. 20. w niedz. 16
film pozwolony dla młodzieży.
0

nie
Zarząd

chcą pozostać

w szlachetnym odruchu całego społeczeństwa

Okręgowego Związku Kolankiego, reprezentują.cy interesy i sprawy ko.
larstwa tut. Okręgu, aby de.ó wyraz swojej soli·
darności z doniosłym w historii Po/ski faktem

L6dzkiego

zjednoczenia dwóch Partii Robotniczych, którą. to solidarnoś6 wyra7..iJ: już w droonej ezęści
na zjeździe działa.czy aportowych i zawodni·
ków, jaki odbył się w Lodzi dnia 14.12. bm. de
klarując się płacić w roku przyszłym kwotę zł
250.000.- na budowę hali sportowej w Lodzi
(10 proc. tej sumy wpłacono zaraz Prezydium
Zjazdu) - zwraca się .niniejszym do wszystkich
Klubów, Towarzystw i Sekcji Kolarskich, oraz
zrzeszonych i niezrzeszonych kolarzy z nastę.
pują.cym apelem;
Tak, jak szeroki ogół społeczeństwa, który
manifestuje swoją radoM przez Czyn Koogre
sowy, to znaczy wzmożoną. pracę i zwiększenie
produkcji - tak samo zrzeszone kolarstwo tut.

Narciarze Sląska
Za:proszeni do CSR
KATOWICE (obsł. wł.) - Władze narciar·
skie okręgu ślą.skiego otrzym11-ły od Czeskiego
Związku Narciarskiego za.proszenie dla najlep·
szych narciarzy ślą.ska na międzynarodowe za·
wody, które odbędą. się w Nydku w dniach 13
i 15 lutego.

Okręgu nie powinno zosta6 w tyle w tym szla·
chetnym wy6cigu - rozgrywa.ją.cym sit nie na
torze, lub szosie, lecz na każdym odcinJr:u pra
cy,. czy to zawodowej, ezy społeczno • organiza
cyJneJ.
Wobec tego Zarząd I.OZ Kol 11.peluje do
wszystkich organizacji i Ol!ób za.intereeowllj.
nych kolarstw~m, a.by ~zm.ogły swoj~. dzia.łal·
ność do maksimuµi na3wyzszego wyeiliu, te·
by dać Polsce dzisiejszej, Polsce Ludowej, jak
najlicz~iejhui rz~ze . wy;obion!ch fizycznie,
mo;alme, llfołecz?ie l pohtyczme. c:rlonk?w,
~a te_reme wołewó.dztwa łódzkieg~, kilka~&·
śc~e tys1~cy ludzi po18ada rowery, n;ech kazdy
dz1ałac~ 1 ~olarz zr~eszony zada ~obi;e trud po.
z~skama ~il_ku z meh dla ~prawia~ra turysty:
ki kolarskie3, która w naszeJ gałęzi sportu naJ
więcej nadaje się do umasowienia, a w końcu
roku przyszłego mie~ będziemy, nie kilkaset, a
kilka tysięcy członków.
Ludzie ci,
zachęceni do poznawania kraju
ojczystego, jego zabytków, budownictwa, Bztu
ki ogólnej, sztuki, kultury, i zwyczajów ludowych, zakładów przemysłowych itp„ zbliżą
więś z miastem, przyczynią się wydatnie do liciślejszego zbratania wszystkich odłamów społe·
czeństwa polskiego,
Zarząd ł'.OZ Kol - organizując w roku przy
~złym przy
poparciu i współpracy WUXF i

Sportowcy w ZSRR

zorganizowani
Produkcji
Zjednoczonych Zakł. Przem. Farm.
Przedsięb. Państw. Wyodrębnione

~

z siedzibą w Warszawie.
~
Żadac w aptekach i drogeriach.
c-:i
00
-.,....,_""'!'~------------ •
D-019223

są

w 32000 zespol6w

w tyle

1Referatu

Turystyki przy Urzędzie Wojewódz
kim w Lodzi, kurs przodowników turystyki ko
larskiej
który powinien wyszkolić kilkudziesięcin pionierów terenowych tej gałęzi sportu
przyczyni się w części do zrealizowania
ogromu czekających nns wysłków.
Jeżeli przy wspólnej wytętonej pracy, :z:a.
mierzenia te w przewidzianych rozmiarach wy
konamy, to będzie nasz Czyn Kongresowy,
Równocześnie apelujemy efo Klubów Towa·
rzystw i Sekcji Kolarskich zrzeszonych w tut.
. Okręgu, aby zgodnie z postanowieniami zjaz·
du sportowego który odbył się w Lodzi dnia
14.12. br., dla zadokumentowania swojej solidarno~ci z uchwala.mi tego zjazdu, zadeklarowały w dniach najbliższych pewne, w miarę
swych możliwości kwoty, na budowę hali spor
towej w Lodzi.
------------------

Sporf w ZSR_!!
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Zw• Zawodowe zwy111·1az·
~~ą
" "'ł
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Ul
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podnoszeniu ciężarów

MOSKWA (obsł. wł.) - W Leningradzie Ol'!
były się finałowe rozgrywki o
drużynowe mi·
s~r~ostwo Związku Radzieckiego w podnoszeniu
cięzar6w

- w trójboju olimpijskim.
W finale spotkały się cztery zespoły: reprezentacja Związków · Zawodowych i .Armii oraz
drużyny „Spartak'' i „Dynamo••.
Tytuł mistrzowski i nagrodę przechodnią. zdo
była reprezentacja Zw. Zawodowych przed dru
żyną „Dynamo' '.
'

Uwaga sportowcy?

W Związku Radzieckim przystąpiono do re· gady mistrzów sportowych ZSRR,
·mnastyJestracji rekordów ustanowionych przez spor- ków, bokserów, atletów i innych, kt zy wez·
Sportowcy Zrywu, zapraszają. do lokalu włas.
toweów wiejskich. Wprowadzono standartową mą. udział w wystąpieniach i meczach pokazo·
nego (ul. Pogonowskiego Nr 82) na zabawę Syl
legitymację sportową. dla sportowców wiej~ldch wych.
westrową..
Sportowcy wiejscy stanowią
całego kraju.
liczną.
armię
Strój dowolny. Bufet tani.
Zarz11dzenie to ma na celu dalsze ożywienie sportu radziepkiego. W cią.gu ubiegłych dwóch
~a!kowity dochód na odbudow~ hali sport.odziałalności sportowej na wsi. W najbliższej lat ilość wiejskich zespołów. 1IDOrtoWYch YI we3.
przyszłości wyjadt do rejonów: wiejskich bry .kraju wzro.ała do 82.57~
~b.IO
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